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การวิจัยในคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงกลยุทธ์การส่ือสารของผู ้ผลิตช่อง 

Gutumdai เพื่อสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtube ในรูปแบบรายการโทรทศัน์ โดยมีจุดประสงค์
ดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์และทศันคติในการส่ือสารเพื่อสร้างรายได้ผ่านเวบ็ไซต์ Youtube ใน
รูปแบบรายการโทรทศัน์ 2) เพื่อศึกษาถึงท่ีมาของรายไดใ้นการผลิตรายการโทรทศัน์ผ่านเวบ็ไซต ์
Youtube จากโปรแกรมพนัธมิตร Youtube 3) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้
ผ่าน เว็บไซต์ Youtube โดยใช้ระเบียบวิจัยแบบผสม (Mixed Method) การวิจัย เชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) แบ่งออกเป็น 2 วิธีในการเก็บขอ้มูล ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-
Depth Interview) โดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลคือผูผ้ลิตรายการภายในช่อง 2 คน และการวิเคราะห์ตวับทของ
รายการ (Textual Analysis ) ในส่วนของการวิจยัในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัไดท้  า
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากการรับชมรายการช่อง Gutumdai โดยใช้ตาราง
ถอดรหัส (Coding Sheet) ในการเก็บข้อมูล และ รายงานจากโปรแกรม Youtube Analytics ช่อง 
Gutumdai  ซ่ึงระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลอยูใ่นระหวา่งเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 

ผลการวิจยัเชิงพบวา่ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ช่อง Gutumdai มีทศันคติต่อส่ือออนไลน์และ 
Youtube ในเชิงบวก โดยพบเห็นวา่ Youtube สามารถสร้างช่ือเสียงให้กบัตนไดแ้ละสามารถท าให้
รายการท่ีตนผลิตออกไปสู่สายตาผูช้มได้ง่ายกว่าส่ือเก่า (Traditional Media) อีกทั้งสามารถสร้าง
รายไดใ้ห้กบัผูผ้ลิตและยงัพบว่าเน้ือหารายการภายในช่องส่วนใหญ่นั้นยึดขอ้เท็จจริง (Facts) และ
ข้อมูลจากผู ้ชมเป็นแกนหลักในการน าเสนอ 2 ทาง คือ การโหวต (Vote) และความคิดเห็น 
(Comment) โดยพบวา่กลยุทธ์การส่ือสารเพื่อสร้างรายไดท่ี้มีประสิทธิภาพในการส่ือสารของช่อง 
Gutumdai มี 4 กลยุทธ์ คือ 1) การน าเสนอเน้ือหามีลกัษณะสั้นเรียบง่าย (Keep it Short and Simple) 



(4) 

2) การน าเสนอเน้ือหาในรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูช้ม 3) การน าเสนอเน้ือหาท่ีก าลงัเป็นท่ีพูดถึง 
หรือ Talk of the Town ในขณะนั้น 4) การให้ความบนัเทิงและสนุกแก่ผูช้มโดยใชผู้ด้  าเนินรายการท่ี
มีช่ือเสียง ซ่ึงท าให้เกิดรายไดจ้ากโปรแกรมพนัธมิตร Youtube ให้กบัผูผ้ลิต 2 ส่วน ไดแ้ก่ รายได้
จากโฆษณา และรายไดจ้าก Paid Subscription โดยผูผ้ลิตไดรั้บรายไดจ้ากโฆษณามากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 99.9 และรายได้จาก Paid Subcription มีเพียงร้อยละ 0.01 เท่านั้น โดยพบว่าประเภทของ
โฆษณาท่ีสร้างรายไดม้ากท่ีสุด 3 อนัดบั คือ โฆษณาวีดีโอแบบขา้มไดใ้นรูปแบบประมูล โฆษณา
แบบดิสเพลยใ์นรูปแบบประมูล และ โฆษณาวดีีโอแบบขา้มไดใ้นรูปแบบสงวนไว ้ตามล าดบั และ
พบว่าประเทศท่ีสามารถสร้างรายได้ให้ช่อง Gutumdai มากท่ีสุด 3 อันดับคือ ประเทศไทย , 
สหรัฐอเมริกา เกาหลี และการสร้างรายไดจ้าก Paid Subscription สามารถสร้างรายไดจ้ากผูช้มใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้ น และพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ 3 ข้อ คือ               
1) อุปกรณ์ในการผลิตรายการโทรทศัน์ท่ีมีไม่เพียงพอในช่วงเร่ิมแรก 2) ความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะ
ผลิตรายการตอนใหม่ๆท่ีจะหมดไป 3) การตรวจสอบลิขสิทธ์ิจากระบบ Content ID ท่ีไม่ชดัเจน 
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The objective of this research are 1) To Study the communication strategy and producer 

attitude for profit-making through Youtube 2) To study the source of the revenue from Youtube 
Partner Program 3) To study problems and obstacles in profit making through Youtube.  

From the research we found the producer have a positive attitude for online media and 
Youtube because Youtube can give them a fame and Youtube can make the TV show spread-out 
widely to audience easier than the traditional media, also can make a profit to the producer. 
Moreover, the content in Gutumdai channel focus on the content that come from audience in 2 
ways which are voting and commenting. The 4 communication strategies that effective for 
Gutumdai channel are 1) Keep it short and simple 2) The content that related to audience 3) Talk 
of the town content 4) Entertaining by use famous guest. The most revenue source for Gutumdai 
channel come from the advertisement on Youtube 99.9 percent while the revenue from paid 
subscription is just 0.01 percent. The type of Youtube advertisement that making the most 
revenue is skippable video ads from auction. Second is display ads from auction, third is 
skippable video ads.The revenue of  Gutumdai channel mostly come from Thailand’s audience, 
United States of America’s audience and Korea’s audience. And the revenue from paid 
subscription can gain with audience from United States of America only. In addition, producer of 
Gutumdai channel have 3 problems and obstacles in profit making through Youtube they are      
1) Low quality production equipment 2) Creativity for new TV show 3) Youtube copyright 
inspection is not clear. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ทีม่าและความส าคญั 
 

ในตั้ งแต่ช่วงศตวรรษท่ี 19 เป็นต้นมา เทคโนโลยีการส่ือสารได้เปล่ียนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วเม่ือมีการเขา้มาของระบบเครือข่ายท่ีเรียกว่าอินเตอร์เน็ต (Internet) ท่ีสามารถส่ือสารและ
เช่ือมโยงไปทุกท่ีบนโลกในเวลาเพียงพริบตาเดียวเท่านั้น ซ่ึงอินเทอร์เน็ตไดเ้ปล่ียนวิถีการท างาน 
การส่ือสาร รวมถึงการใช้ชีวิตประจ าวนัเร่ือยมาจนถึงทุกวนัน้ี เป็นผลให้ท าให้เกิดส่ือใหม่ (New 
Media) ท่ีเกิดข้ึนจากเทคโนโลยีและเป็นทางส่ือทางเลือกใหม่ (Alternative Channel) ส าหรับ
ผูบ้ริโภคส่ือในยคุสมยัน้ีจึงท าใหค้นรุ่นใหม่หนัมาใชอิ้นเทอร์เน็ตมากข้ึน และจากการส ารวจจ านวน
การใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจาก ส านักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) (2559) ในปี พ.ศ. 2549 มี
ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ต 8,465,823 คนและในปี พ.ศ. 2558 ไดเ้พิ่มจ านวนผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตเป็น 24,592,299 
โดยส ารวจจากสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายุตั้งแต่ 6 ปีข้ึนไป  และยงัมีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยูต่ลอดเวลา
ซ่ึงตอกย  ้าวิถีชีวติของคนในยคุสมยัใหม่ท่ีนิยมพึ่งพาอินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยส่ืีอใหม่มากข้ึน ไม่
เพียงแต่ความหลากหลายของประเภทส่ือหลงัจากท่ีอินเทอร์เน็ตเขา้มา แต่ช่องทางการส่ือสารใน
รูปแบบออนไลน์ยงัแทรกซึมเขา้ไปจนเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตคนยุคใหม่ท่ีตอ้งมีอุปกรณ์การ
ส่ือสารติดตวัอยูเ่สมอ เช่น Smart Phone Tablet เป็นตน้  

ปัจจุบนัผูผ้ลิตเน้ือหา (Content Creator) และนกัการตลาด (Marketer) ให้ความสนใจส่ือใน
รูปแบบใหม่มากกวา่ส่ือรูปแบบเก่ามากเพราะมีหลกัฐานท่ีบ่งช้ีวา่ประสิทธิภาพของการส่ือสารใน
รูปแบบดั้งเดิมนอ้ยลงเน่ืองจากพฤติกรรมในการรับส่ือของผูบ้ริโภคนั้นเร่ิมเปล่ียนไป ผูค้นเร่ิมขจดั
ขอ้ความหรือส่ิงท่ีตนไม่ต้องการรับออกไป นอกจากน้ีส่ือใหม่ยงัสามารถระบุถึงผูใ้ช้ได้รวมถึง
พฤติกรรมการใชส่ื้อในรูปแบบท่ีไม่สามารถกระท าไดใ้นอดีต ท าให้ผูผ้ลิตเน้ือหาและนกัการตลาด
สามาถน าขอ้มูลส่วนน้ีเพื่อใชใ้นการวางแผนการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน (Wertime & 
Fenwick, 2008) 

เม่ือพูดถึงส่ือใหม่นั้นไม่ได้หมายถึงส่ือรูปลกัษณ์ใหม่เพียงอย่างเดียว แต่ส่ือดั้งเดิมอย่าง 
วิทยุ ส่ิงพิมพ์และโทรทัศน์ ได้ปรับเปล่ียนจากระบบอนาล็อคไปสู่ดิจิตอลด้วยเช่นกัน ซ่ึงส่ือ
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โทรทศัน์ในประเทศไทยเพิ่งได้เปล่ียนระบบออกอากาศโทรทศัน์เป็นระบบดิจิตอลตั้งแต่เดือน
เมษายน พ .ศ .2557 (“กสทช. ทดลองออกอากาศทีวีดิ จิตอล ,” 2557) ซ่ึ งโทรทัศน์ผ่านการ
เปล่ียนแปลงมาหลายยคุหลายสมยั ตั้งแต่การเกิดข้ึนมาของโทรทศัน์ การพฒันาเคเบิลทีว ีจนกระทัง่
การเปิดช่องใหม่ๆ รายการรูปแบบใหม่ๆ และสถานีโทรทัศน์ผ่านอินเทอร์เน็ต หรือไอพีทีว ี
(Internet Protocol Television) ท่ี เป็นบริการสถานีโทรทัศน์ในโลกออนไลน์  ซ่ึงท าให้ผู ้ชมมี
ทางเลือกรับชมอย่างไร้ขีดจ ากัด และไม่ต้องเป็นฝ่ายรับเหมือนในอดีตท่ีสถานีโทรทัศน์เป็นผู ้
เลือกสรรรายการให้กบัผูช้ม และการเขา้มาของอินเทอร์เน็ต และ IPTV ท าให้การรับชมรายการ
โทรทศัน์จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะมีลูกเล่นเพิ่มข้ึนอีกมากมาย เช่น ผูช้มสามารถเลือกชม
โทรทศัน์ในเวลาท่ีตนต้องการได้แทนท่ีจะรับชมตามเวลาท่ีสถานีก าหนด และสามารถสืบค้น
เน้ือหาท่ีต้องการจะดูได้ อีกทั้ งยงัสามารถส่งความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ระหว่างรับชมรายการ
โทรทศัน์ได ้(Wertime & Fenwick, 2008) 

ดงันั้นส่ือกระแสหลกัต่างๆ ทั้งวิทยุ หนังสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์ นั้นไดห้ันมาสนใจ
การน าเสนอขอ้มูลข่าวสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มากข้ึน ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือชั้นยอดในการ
เผยแพร่ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและหลากหลาย เช่น เฟชบุ๊ค  (Facebook) ทวิตเตอร์ 
(Twitter) มายสเปซ (Myspace) อินสตาแกรม (Instagram) และ ยูทูบ (Youtube) เป็นตน้อีกทั้งยงั
สามารถตอบโตก้นัไดท้นัทีในรูปแบบของ Web 2.0 ซ่ึงผูรั้บไม่ใช่มีหนา้ท่ีแค่รับสารเพียงอยา่งเดียว
แต่ยงัสามารถเป็นผูส่้งสารไดอี้กดว้ย และส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดชุมชนออนไลน์ต่างๆ ข้ึนมา (Wertime 
& Fenwick, 2008) 

Youtube ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีสังคมออนไลน์ท่ีนิยมใชก้นัมากเน่ืองจากสามารถส่ือสารไดท้ั้ง
ภาพและเสียงโดยเป็นเว็บไซต์ท่ี ให้ผู ้ใช้งานสามารถอัพโหลด  (Upload) และดาวน์โหลด 
(Download) วดีีโอผา่นเวบ็ไซต ์ไดก่้อตั้งข้ึนเม่ือกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 และอยูใ่นการด าเนินงานโดย
กูเก้ิล (Google) นอกจากน้ี Youtube ยงัสามารถเปิดไดโ้ดยเว็บไซต์ทัว่ไป โดยน าลิงค์ไปวางไวใ้น
เวบ็ไซต์ต่างๆอีกทั้ง Youtube ยงัเป็นการให้บริการวีดีโอแบบไม่มีค่าใช้จ่าย (Free Video Sharing) 
ซ่ึงใน Youtube นั้นมีทั้งวีดีโอท่ีท าข้ึนโดยมือสมคัรเล่นจนไปถึงมืออาชีพ  Youtube จึงนบัเป็นส่ือ
ใหม่ (New Media) อีกประเภทหน่ึงแต่ยงัมีความเป็นส่ือสารมวลชน (Mass Communication) อีก
ดว้ย (ธญัธชั นนัทช์นก, 2558) 

เพราะอย่างนั้นท าให้อุตสาหกรรมโทรทศัน์ปัจจุบนันั้นต้องปรับตวัเพราะว่าพฤติกรรม
ผู ้บริโภคในการดูรายการโทรทัศน์นั้ นได้เปล่ียนไปจากเดิมเปล่ียนไป เดิมทีท่ีต้องดูขณะท่ี
ออกอากาศอย่างเดียวแต่เม่ือ Youtube เข้ามาท าให้เกิดการใช้หน้าจอท่ีสอง (Second Screen) บน
แพลตฟอร์ม (Platform) ใหม่ๆ ท่ีเกิดข้ึนตามมาด้วย ทั้ งการถ่ายทอดสดและการรับชมรายการ
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ยอ้นหลัง จนเกิดเป็นนวตักรรมการรับชมรายการโทรทัศน์แบบ การเคล่ือนยา้ยเวลา (Time-
Shifting) ท่ีใหอ้  านาจผูช้มในการเลือกรับชมรายการโทรทศัน์ในเวลาท่ีตนสะดวก (นุดี หนูไพโรจน์, 
2556) ท าใหห้ลายๆ ช่องโทรทศัน์ตอ้งสร้างหนา้จอท่ีสองเพื่อใหผู้บ้ริโภคเขา้ถึงเน้ือหาไดง่้ายข้ึนเช่น 
Youtube Channel เป็นอีกช่องทางท่ีหลายช่องโทรทศัน์ รายการโทรทศัน์ สร้างข้ึนเพื่อเป็นหนา้จอท่ี
สอง (Second Screen) ให้กับผูบ้ริโภค เช่นฟรีทีวี ช่อง 3 ท่ีมีเรตต้ิงสูงในเขตกรุงเทพ (เนียลสัน, 
2015) ยงัตอ้งมี Youtube Channel ช่ือว่า TV3 Official เพื่อเขา้ถึงผูบ้ริโภคไดอี้กหน่ึงช่องทางโดยมี
ยอดติดตาม (Subscribe) ถึง 763,480 (Youtube, 2015) และช่อง 7 ท่ีมี เรตต้ิงอนัดบัท่ี1 ครองใจคน
ทัว่ประเทศใชช่ื้อ ยูสเซอร์ (User) วา่ CH7 มียอดติดตามอยูท่ี่ 529,911 (Youtube, 2015) โดยเน้ือหา
หลกัทั้งสองช่องน้ีใน Youtube คือรายการโทรทศัน์ยอ้นหลงั 

นอกจากช่องโทรทศัน์ท่ีเปิดช่องใน Youtube ยงัมีส่วนท่ีเป็นรายการโทรทศัน์โดยเฉพาะ
เช่น รายการเร่ืองเล่าเชา้น้ีท่ีใชช่ื้อช่องใน Youtube วา่ “เร่ืองเล่าเชา้น้ี บีอีซี-เทโร”โดยมียอดผูติ้ดตาม
ถึง 485,039 ยูสเซอร์ (User) และอีกหน่ึงรายการเรียลริต้ียอดนิยม “The Voice Thailand” ท่ีมีจ  านวน
ผูติ้ดตามใน Youtube มากถึง 1,504,138 ยูสเซอร์ (Youtube, 2015) ซ่ึงมากกวา่ผูติ้ดตามของช่อง3 ท่ี
รายการ The Voice Thailand ออกอากาศถึงสองเท่าตวั ท าให้ผูว้ิจยัเห็นว่าในยุคสมยัน้ีผูค้นติดตาม
รายการโทรทศัน์มากกวา่ช่องโทรทศัน์ และพฤติกรรมการใชห้นา้จอท่ีสอง (Second Screen) อาจจะ
มากกวา่การดูรายการโทรทศัน์ทางออกอากาศสดทางช่องเม่ือดูจากเรตต้ิงและผูติ้ดตามใน Youtube 
Channel อีกทั้ งยงัสามารถท าให้เกิดการส่ือสารสองทาง (Interactivity) กับผูบ้ริโภคและผูผ้ลิต 
เน้ือหา ผ่านการแสดงความคิดเห็น เป็นตน้ ซ่ึงเป็นผลให้ลักษณะของรูปแบบเน้ือหารายการได้
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมากในช่วงหลงั เน่ืองจากผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคนั้นมีความสัมพนัธ์ในรูปแบบ
พึ่งพาอาศยักนัโดยผูผ้ลิตเน้ือหาจะผลิตเน้ือหาตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคมากข้ึน (Wertime & 
Fenwick, 2008) 

และเน่ืองดว้ย Youtube ไดเ้ขา้มาเปิดตวัในประเทศไทยอยา่งเป็นทางการในปี 2557 ในวนัท่ี 
19 พฤษภาคม  พ .ศ. 2557 ซ่ึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงคร้ังส าคัญในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ 
นิตยสารออนไลน์โพสิชัน่น่ิง. (Admin Positioning, 2557) อธิบายวา่การเปิดตวั Youtube ในไทยนั้น
ท าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงท่ีเห็นไดช้ดั 3 แบบคือ 

1) การเปล่ียนมาใช ้youtube.co.th ท่ีมาพร้อมกบัโลโกท่ี้เพิ่มลายเส้นหวัโขนวานร
ใน วรรณคดีไทยตวัอกัษร TH อยูด่า้นบน 

2) เน้ือหาของวิดีโอจะเป็นคลิปวิดีโอในประเทศไทยเท่านั้นจากท่ีปกติจะเป็นการ
รวบรวมคลิปวิดีโอยอดนิยมจากทัว่โลกแต่ก็ยงัเลือกเน้ือหาของแต่ละประเทศไดต้ามตอ้งการหรือ
จะรับวดีิโอจากทัว่โลกเหมือนเดิมก็ได ้
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3) โครงการ Youtube Partner Program (YPP) คือการเปิดให้ผู ้ผลิต เนือ้หาหา
รายได้จาก Youtube ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเจา้ของช่องรายการเข้ามาเป็นผูผ้ลิตเน้ือหา 
(Content Creator) หากวิดีโอไดรั้บความสนใจมียอดวิวสูงจนเป็นท่ีสนใจของแบรนด์มาลงโฆษณา 
ผูผ้ลิตเน้ือหาจะไดรั้บส่วนแบ่งรายไดจ้ากโฆษณาท่ีมาลงดว้ยโดยแผนดงักล่าวเป็นแผนการสร้าง
เน้ือหาไปยงั Youtube ใหม้ากข้ึนและเปิดโอกาสใหน้กัการตลาดใหส้นใจหนัมาลงทุนในYoutube 

นอกจาก Youtube จะเป็นส่ิงท่ีให้ความบันเทิงแก่ผู ้บริโภคแล้ว ผูผ้ลิตเน้ือหา(Content 
Creator) ทั้งหลายไม่ไดใ้ชแ้ค่ Youtube เป็นเวทีแสดงออกเท่านั้นแต่ส่ิงท่ีน่าสนใจก็คือผูผ้ลิตเน้ือหา
นั้นสามารถสร้างรายได้จากคลิปวีดีโอไม่ว่าจะเป็นมือสมคัรเล่นหรือมืออาชีพก็ตามท าให้ผูผ้ลิต
เน้ือหาหันมาสร้างรายได้ทางช่อง Youtube จนประสบความส าเร็จมาแล้ว เช่นในกรณีของมือ
สมคัรเล่นท่ีสร้างสรรคเ์น้ือหาข้ึนมาไม่วา่จะเป็นรายการโทรทศัน์อยา่ง VRZO, FEDFE, เสือร้องไห้, 
SpokeDark TV ท่ีประสบความส าเร็จอยา่งมากและเป็นตน้แบบให้คนรุ่นใหม่ท่ีสนใจจะหนัมาผลิต
เน้ือหาสร้างรายไดจ้าก Youtube รวมถึงการยึดเป็นอาชีพหลกัซ่ึงเหมาะกบัวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ท่ีมี
แนวความคิดแบบยุคหลงัสมยัใหม่ (Postmodernism) ท่ีมีความคิดในอุดมคติท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งปฏิบติั
ตามสังคมท่ีต้องท างานออฟฟิต ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าให้เกิดสถิติท่ีน่าสนใจตั้งแต่ Youtube เปิดตวัใน
ประเทศไทยนั้น คือคนไทยนั้นใช้เวลากบั Youtube มากข้ึน 110% เป็นการรับชมผ่านมือถือ 50% 
และมีการอพัโหลดวีดีโอเพิ่มมากข้ึนถึง 50% ตั้ งแต่ Youtube เปิดตวัในประเทศไทย  (กัมปนาท 
กาญจนาคาร, 2558)  

การสร้างรายได้จาก  Youtube นั้ น พรทิพย์ กองชุน (2557) หัวหน้าฝ่ายการตลาดกูเก้ิล
ประจ าประเทศไทยซ่ึงท าหน้าท่ีดูแลการตลาดของYoutube ประเทศไทยกล่าวว่าท่ีผ่านมามีช่อง
รายการมากกวา่ 1 ลา้นช่องท่ีสร้างรายไดผ้า่นโปรแกรมพนัธมิตรของ Youtubeโดยรายไดน้ั้นมาจาก
โฆษณาต่างๆในเวบ็ไซต์ เช่น แบนเนอร์ (Banner) หรือวีดีโอโฆษณาแทรกก่อนชมวีดีโอ เป็นตน้ 
และจ านวนส่วนแบ่งรายไดท่ี้จะไดรั้บ นั้นข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัอาทิเช่นผูช้มคลิปในแต่ละช่อง ยอด
ผูติ้ดตาม รวมไปถึงเน้ือหาของช่องและการประมูลโฆษณาในช่องนั้นๆ โดย Youtube จะเป็นคน
กลางไปพูดคุยกบักลุ่มนกัธุรกิจเพื่อหาผูท่ี้ลงโฆษณาและผูล้งโฆษณาจะเป็นผูเ้ลือกวา่ช่องใดตรงกบั
เป้าหมายในการส่ือสารของแบรนด์นั้น เช่นแบรนด์เคร่ืองส าอางจะเลือกวีดีโอท่ีเก่ียวกบัการรีวิว
เคร่ืองส าอาง อีกทั้ งเจ้าของช่องยงัสามารถก าหนดรูปแบบโฆษณาของช่องตนเองว่าจะแสดง
โฆษณาในรูปแบบท่ีเจา้ของช่องตอ้งการได้ นอกจากน้ีเจา้ของช่องสามารถมีรายได้จากทางอ่ืน
นอกเหนือจากโฆษณาจาก Youtube เช่น การจา้งท าคลิปวีดีโอจากสินคา้ชนิดต่างๆ หรือส่ือแฝงใน
วดีีโอ (Product Placement) เป็นตน้ 
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อีกทั้ งการเข้าร่วมเป็นโปรแกรมพนัธมิตรของ Youtube (Youtube Partner Program) ไม่
ซับซ้อน พรทิพย ์กองชุน (2557) กล่าวว่า ผูท่ี้เข้าร่วมต้องมีวีดีโออย่างน้อย 1 วีดีโอในช่องของ
ตนเองและวีดีโอตอ้งมีเน้ือหาท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย จึงท าให้เด็กรุ่นใหม่ท่ีสามารถผลิตวดีีโอไดต่้าง
หนัมาสนใจเขา้ร่วมเป็นพนัธมิตรกบั Youtube มากข้ึน และกระบวนการของการผลิตนั้นใช้ตน้ทุน
ท่ีต ่ามากเม่ือเทียบกบัรายการโทรทศัน์ในช่องโทรทศัน์ต่างๆโดยท่ีมีกลอ้งเพียง 1 ตวัและความคิด
สร้างสรรค์ของผูผ้ลิตก็สามารถถ่ายคลิปแลว้อพัโหลด ลงในเว็บไซต์ Youtube ไดท้นัที อีกทั้งไม่
ต้องเสียต้นทุนการออกอากาศเน่ืองจาก  Youtube เป็นส่ือท่ีไม่ต้องเสียค่าเช่าพื้นท่ีส าหรับการ
ออกอากาศและยงัสามารถเข้าถึงคนได้จ  านวนมาก รวดเร็วและเป็นส่ือท่ีอยู่ ได้นานซ่ึงผูรั้บชม
สามารถเรียกดูเม่ือไหร่ ท่ีไหนก็ตามถา้หากเจา้ของช่องนั้นยงัไม่ลบวดีีโอออกไป   

จากกระแสดงักล่าวท าให้ก าเนิดกลุ่มอาชีพใหม่ก าเนิดข้ึนมาคืออาชีพผลิตคลิปวีดีโอเพื่อ
สร้างรายไดใ้น Youtube มากมายทัว่โลกโดยเน้ือหาส่วนใหญ่ท่ีประสบความส าเร็จมุ่งเนน้ไปทางให้
ความบันเทิงแก่ผูช้มในวยัเด็กถึงวยัรุ่นซ่ึงช่องYoutube 3 อนัดับแรกท่ีท าเงินได้มากท่ีสุดซ่ึงจดั
อนัดบัและเรียบเรียงจาก HLNTV โดย Aquillano and Lanfreschi (2015) คือ  

อนัดบัท่ี 3 ช่อง Smosh เน้ือหาจะมุ่งเน้นไปทางตลกและลอ้เลียนเกมส์ การ์ตูนต่างๆ เพื่อ
สร้างความบนัเทิงหลากหลายรูปแบบโดยใช้เทคนิคการถ่ายท า และ Computer Graphic และความ
ตลกเป็นกนัเองของเจา้ของช่องท าใหช่้องน้ี อยูใ่นอนัดบัท่ี 3 ของช่องท่ีสร้างรายไดบ้น Youtube 

รายไดต่้อปีโดยประมาณ : 5.7 ลา้นดอลล่าห์สหรัฐ 
จ านวนผูติ้ดตาม  : 21,152,926 
จ านวนผูช้ม  : 3,959,654,811 

อนัดบัท่ี 2 ช่องYogscast Lewis & Simon นกัพากยเ์กมส์ท่ีสร้างเสียงหวัเราะไดบ้นYoutube
โดยท่ีเล่นเกมส์โชวโ์ดยท่ีพากยไ์ปดว้ย อีกทั้งยงัสร้างการ์ตูนลอ้เลียนเพลง 
  รายไดต่้อปีโดยประมาณ : 6.7 ลา้นดอลล่าห์สหรัฐ 
  จ านวนผูติ้ดตาม  : 7,329,397 
  จ านวนผูช้ม  : 7,400,126,842 
 อนัดบัท่ี 1 ช่อง PewDiePie นกัพากยเ์กมส์โดยท่ีมีคาแรคเตอร์การพากยเ์กมส์ท่ี ไม่เหมือน
ใคร เน้ือหาเกมส์ส่วนใหญ่เป็นแนวสยองขวญัและแอคชัน่ 

รายไดต่้อปีโดยประมาณ : 7 ลา้นดอลล่าห์สหรัฐ 
จ านวนผูติ้ดตาม  : 39,382,737 
จ านวนผูช้ม  : 7,400,126,842 
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จากข้อมูลข้างต้น เห็นได้ชัดว่าเน้ือหาได้มุ่งเน้นไปทางให้ความบันเทิงของผู ้ชมยุค 
Generation Y และ Generation Z ท่ีมีอตัราการใชอิ้นเตอร์เน็ตมากกวา่กลุ่มคนอ่ืนและในแง่ของการ
ผลิตนั้นเป็นวธีิการผลิตโดยใชต้น้ทุนท่ีต ่ามาก แต่ผลตอบแทนต่อปีนั้นมหาศาลจนแทบไม่น่าเช่ือท า
ใหมี้คนท าคลิปมุ่งเนน้เพื่อสร้างรายจาก Youtube มากมายทัว่โลก 

ส่วนในประเทศไทยได้มีกลุ่มผูค้นริเร่ิมสร้างรายได้จาก Youtube เช่นกันและประสบ
ความส าเร็จอยา่งมากมายและเป็นตน้แบบให้คนรุ่นหลงั เช่นช่อง VRZO เป็นช่องรายการโทรทศัน์
ท่ีไดค้วามนิยมสูงสุดในประเทศไทยซ่ึงออกอากาศทาง Youtube  และเคยไดรั้บรางวลัจาก Youtube 
อเมริกาในฐานะท่ีเป็นรายการออกอากาศทาง  Youtube ท่ีมีคนเข้าชมเป็นอันดับท่ี  9 ของโลก          
โดยจุดเร่ิมตน้นั้นมาจากนายสุรบถ หลีกภยักบักลุ่มเพื่อนจ านวน 4-5 คน ในเดือนธันวาคม พ .ศ. 
2553 ไดคิ้ด คน้แนวรายการเชิงส ารวจตามมหาวิทยาลยัต่างๆ ท่ีมีประเด็นความสนุกสนานสัมภาษณ์
คนท่ีดูดีมีบุคลิกท่ีดีและมีช่ือเสียงจ านวน  100 คนต่อตอนเพื่อส ารวจความคิดเห็นของผูค้นต่อ
ประเด็นต่างๆ ในสังคม โดยเกิดวลีฮิตติดปากวยัรุ่น “ขอสามค า”ใน Youtube ซ่ึงในตอนแรกรายการ
โทรทศัน์ใน Youtube เป็นอะไรท่ีใหม่ส าหรับผูช้ม นายสุรบท หลีกภยั กล่าววา่ตนผลิตรายการไป
ถึงตอนท่ี 15 โดยไม่มีผูส้ปอนเซอร์จากแบรนด์ไหนเลย เพราะช่วงนั้นไม่มีเอเยนซ่ีสนใจลงโฆษณา
ใน Youtube เลยและไม่สามารถวดัผลการโฆษณาไดอ้ย่างชดัเจน แต่เม่ือรายการดงัข้ึนจึงมีเอเยนซ่ี
ต่างๆ เขา้มาสนบัสนุนรายการตลอด จากนั้นรายการ VRZO ก็กลายเป็นสถานีความสุขของวยัรุ่นยุค
ใหม่ จนกระทัง่มีช่องโทรทศัน์ขอซ้ือรายการ น าไปออกอากาศคู่ขนานกบัช่อง Youtube ของ VRZO 
นอกจากนั้ นรายการ VRZO ได้ถูกรับเชิญไปในงานเปิดตัว Youtube ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 19 
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เน่ืองจากเป็นช่องอนัดบัตน้ๆ ท่ีมีช่ือเสียง และมีคนติดตามมากท่ีสุดทั้งน้ีช่อง 
VRZO มีผูติ้ดตามทั้ งหมดมากกว่า 3 ล้านสองแสนยูสเซอร์ (Youtube, 2015) และมีรายการย่อย
ภายในช่องออกมานอกเหนือจากรายการ VRZO อีกมากมายเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างรายไดแ้ละ
เขา้ถึงผูค้นมากข้ึน  

นอกจากรายการ VRZO ท่ีครองตลาด Youtube ในเมืองไทยแล้ว ยงัมีช่องเกิดใหม่ใน
รูปแบบรายการโทรทศัน์มากมายหลงัจากท่ีรายการ VRZO ประสบความส าเร็จอยา่งมาก แต่ท่ีผูว้จิยั
สนใจศึกษาและเป็นช่องใหม่ท่ีผลิตรายการเช่นกนั คือช่อง Gutumdai 

ช่อง Gutumdai ก่อตั้งเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เป็นช่องท่ีเน้นไปในดา้นการผลิต
รายการรูปแบบใหม่ส าหรับผูช้มยุคใหม่ โดยเจา้ของช่องคือ นายหงษ์ชัย ภูบุตตะ โปรดิวเซอร์
รายการโทรทศัน์ท่ีตดัสินใจท าช่องของตนเองใน Youtube เพื่อผลิตเน้ือหาท่ีตนตอ้งการออกไปสู่
สายตาผูรั้บชม โดยมีทีมงาน 2 คนเท่านั้นในการผลิตเน้ือหา ซ่ึงเน้ือหาหลกัในช่อง Gutumdai ส่วน
ใหญ่เป็นเน้ือหาแนวสาระบนัเทิงเก่ียวกบัภาพยนตร์ 4 รายการ คือ รายการเปิดหน้าหนงั รายการดู
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มาแลว้ รายการชิมลางตวัอยา่งใหม่ รายการชิมลางตวัอย่างสยอง และรายการสาระทัว่ไปเก่ียวกบั
สินคา้อุปโภคบริโภค 1 รายการ คือรายการผูบ้ริโภค โดยช่อง Gutumdai มียอดผูติ้ดตาม (Subscribe) 
18,000 ยูสเซอร์ และยอดการชมคลิปทั้งหมดมากกวา่ 8 ลา้นคร้ัง (Youtube, 2016b) ซ่ึงผูว้ิจยัถือว่า
เป็นช่องหนา้ใหม่ท่ีก าลงัสร้างฐานผูช้มและอยูใ่นระยะแรกเร่ิมในการสร้างรายไดจ้าก Youtube 

ดงันั้นผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นวา่ควรจะศึกษาบุคคลท่ีผลิตเน้ือหาและสร้างรายไดจ้ากเวบ็ไซต ์
Youtube เพื่อศึกษาถึงกลยทุธ์การผลิตเน้ือหาในการสร้างรายไดใ้นเวบ็ไซต ์Youtube ในรูปแบบ
ของรายการโทรทศัน์ 
 

1.2 วตัถุประสงค์งานวจิัย 
 

1) เพื่อศึกษาถึงกลยทุธ์และทศันคติของผูผ้ลิตในการส่ือสารเพื่อสร้างรายไดผ้า่นเวบ็ไซต ์
Youtubeในรูปแบบรายการโทรทศัน์ 

2) เพื่อศึกษาถึงแหล่งท่ีมาของรายไดใ้นการผลิตรายการโทรทศัน์ผา่นเวบ็ไซต ์Youtube 
จากโปรแกรมพนัธมิตร Youtube 

3) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายไดผ้า่นเวบ็ไซต ์Youtube ในรูปแบบ
รายการโทรทศัน์  

 

1.3 ขอบเขตของการวจิัย 
 

ในการท าวจิยั ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตการวจิยัโดยศึกษาประชากรท่ีมีส่วนในกระบวนการ

ผลิตรายการโทรทศัน์ผา่นเวบ็ไซต ์Youtube และสามารถสร้างรายไดใ้นโลกออนไลน์ผา่นเวบ็ไซต ์

Youtube โดยมีประชากรท่ีเลือกศึกษาคือ ช่อง Gutumdai  

ขอบเขตดา้นเน้ือหา    

ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลงานวจิยัอยูใ่นระหวา่งเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
 ขอบเขตดา้นประชากร 

ศึกษาและเก็บขอ้มูลจากผูผ้ลิตช่อง Gutumdai และเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
 

1) ได้ทราบถึงกลยุทธ์การส่ือสารในส่ือออนไลน์รูปแบบใหม่และทศันคติในการผลิต
รายการโทรทศัน์ใน Youtube ให้ประสบความส าเร็จอยา่งถูกวิธีและสามารถน ากลยุทธ์การส่ือสาร
ไปปรับใชใ้นรูปแบบต่างๆใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2) ผลการวิจยัสามารถใชป้ระโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรทศัน์ช่องต่างๆถึงการใชเ้คร่ืองมือ
ส่ือสารในโลกออนไลน์โดยเฉพาะเวบ็ไซต ์Youtube เพื่อเพิ่มพูนสร้างรายไดใ้หแ้ก่องคก์รและใชก้ล
ยทุธ์การส่ือสารออนไลน์ไปยงักลุ่มเป้าหมายของช่องโทรทศัน์ตนเองไดมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3) เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาถึงการส่ือสารเพื่อสร้างรายได้ให้ประสบความส าเร็ จใน
เว็บไซต์ Youtube นอกเหนือจากการสร้างรายได้ในรูปแบบของรายการโทรทัศน์ เช่น การรีวิว
สินคา้ การผลิตส่ือการสอน ดนตรี เป็นตน้ 

4) ไดท้ราบถึงปัญหาอุปสรรคและวิธีการการแกปั้ญหาในการเผชิญอุปสรรคในการผลิต
รายการโทรทศัน์และการสร้างรายไดใ้นเวบ็ไซต ์Youtube 

 

1.5 นิยามศัพท์ 
 

กลยุทธ์การส่ือสาร หมายถึง การส่ือสารอย่างเป็นระบบแบบแผนโดยไตร่ตรองแลว้จาก
ผูผ้ลิตรายการผา่นเวบ็ไซต ์Youtube เพื่อส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมายของในเวบ็ไซต ์Youtube  อยา่ง
มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผา่นการใชก้ลยุทธ์การส่ือสารของผูผ้ลิต เช่น การให้ความรู้ การให้ความ
บนัเทิงและสนุกแก่ผูช้ม การท าให้สั้นและเรียบง่าย รายการมีจุดสนใจและส่ือสารออกมาไดช้ดัเจน 
การท าใหส้ดใหม่เสมอ การหลีกเล่ียงการยดัเยยีดโฆษณา 

กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด หมายถึง การส่ือสารอย่างเป็นระบบแบบแผนโดยไตร่ตรอง
แลว้จากผูผ้ลิตรายการผ่านเวบ็ไซต์ Youtube เพื่อบรรลุวตัถุประสงค์ทางการตลาดอยา่งแนบเนียน 
จากแนวคิดการสร้างเน้ือหาโดยผูบ้ริโภค โดย ผูผ้ลิตต้องมีความจริงใจในการส่ือสาร การเปิด
โอกาสใหผู้ช้มมีส่วนร่วม การน าความเห็นของผูบ้ริโภคมาใช ้การเลือกคนดงัมาโปรโมท การใชก้ล
ยุทธ์การโหวตลงคะแนน และความเขา้ใจลกัษณะเวบ็ไซต์ Youtube ของผูผ้ลิต เพื่อกระตุน้ให้เกิด
การติดตาม (Subscribe) และการแชร์ (Share)  

ทศันคติ หมายถึง ความเช่ือท่ีอาจส่งผลถึงการแสดงออกถึงความชอบหรือไม่ชอบในการ
ผลิตรายการผ่านเว็บไซต์ Youtube ของผูผ้ลิต ซ่ึงถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล  (Intrapersonal 



9 

Communication) ท่ีมาจากประสบการณ์การท างานดา้นส่ือในอดีตของผูผ้ลิต และการผลิตรายการ
ภายในช่อง Gutumdai ในปัจจุบนั   

Youtube หมายถึง เวบ็ไซต์ท่ีแลกเปล่ียนภาพวีดีโอท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดโดย ผูใ้ช ้สามารถ 
อพัโหลด (Upload) ดาวน์โหลด (Download) แบ่งปัน (Share) โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน และ
ผูใ้ชส้ามารถสร้างรายไดผ้า่นโปรแกรมพนัธมิตร Youtube ได ้

การสร้างรายได้ หมายถึง การท่ีเจา้ของช่อง Youtube ไดรั้บผลประโยชน์ทางดา้นการเงิน
อันเป็นผลมาจากการผลิตรายการโทรทัศน์ใน Youtube และได้มีข้อตกลงเป็นพันธมิตรกับ
โปรแกรมพนัธมิตร Youtube อยา่งถูกวธีิ 

ปัญหาและอุปสรรค หมายถึง ส่ิงท่ีท าให้การสร้างรายไดผ้่านเวบ็ไซต ์Youtube ในรูปแบบ
รายการโทรทศัน์ไม่ราบร่ืนในดา้นการผลิต การสร้างสรรคร์ายการ และดา้นกฎหมาย  
 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

การศึกษากลยทุธ์การส่ือสารช่อง Gutumdai เพื่อสร้างรายไดผ้า่นเวบ็ไซต ์Youtube ใน
รูปแบบรายการโทรทศัน์ ในวจิยัน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฎีและวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อท่ีจะอธิบาย
กลยทุธ์การส่ือสารและทศันคติของผูส่้งสารไดอ้ยา่งชดัเจนและรอบดา้นดงันั้นผูว้จิยัจึงก าหนด
ขอบเขตดา้นเน้ือ หา แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งไวด้งัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค ์
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการส่ือสารออนไลน์ 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบั Youtube 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิ 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 แนวคดิทีเ่กีย่วกบัความคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
 

ความคิดสร้างสรรคน์ั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญัในอุตสาหกรรมโทรทศัน์ไปจนถึงการผลิตรายการ 
โทรทศัน์ และความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นส่วนหน่ึงในกระบวนการของการผลิตรายการโทรทศัน์
ใน ส่วนของการเตรียมพร้อมก่อนท่ีจะผลิตรายการ (Pre-Production) โดยความคิดสร้างสรรคห์รือ 
ความคิดริเร่ิมนั้นควรจะเป็นส่ิงแรกท่ีผูผ้ลิตเน้ือหาตอ้งค านึงถึง เพื่อท่ีจะท าใหร้ายการโทรทศัน์ เป็น
รายการท่ีน่าสนใจแปลกใหม่ อีกทั้งยงัมีคุณค่าต่อผูช้ม โดยเฉพาะส่ือใหม่อย่าง Youtube ท่ีการ
สร้างสรรคร์ายการต่างๆ ไม่มีกรอบก าหนดทางดา้นความคิดสร้างสรรค ์ดงันั้นผูผ้ลิตเน้ือหารายการ
ในเวบ็ไซต ์Youtube จะตอ้งสร้างสรรคร์ายการโทรทศัน์ใหแ้ตกต่างจากรายการอ่ืนๆท่ีมีอยูท่ ัว่ไปได้
ง่ายกวา่รายการโทรทศัน์ตามช่องโทรทศัน์ต่างๆ เน่ืองจากเคร่ืองมือหรือช่องทางในการส่งสารไปยงั
ผูรั้บชมนั้นเป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตเน้ือหาใน Youtube มีเหมือนกัน แต่ส่ิงท่ีจะท าให้การผลิตเน้ือหาใน 
Youtube เป็นท่ียอมรับและน่าติดตามนั้ นจะข้ึนอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู ้ผลิตรายการ
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2.1.1 นิยามของความคิดสร้างสรรค์ 
ในการศึกษาเร่ืองความคิดสร้างสรรค ์มีนกัวิชาการและนกัจิตวิทยาให้ความหมายกบัค าวา่

ความคิดสร้างสรรคไ์วด้งัต่อไปน้ี 
Guilford (1962) ให้ค  านิยามเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น

ความสามารถทางสมองและเป็นความสามารถท่ีจะคิดไดห้ลายทิศทางหรือแบบอเนกนยั (Divergent 
Thinking) ความคิดสร้างสรรค์น้ีประกอบด้วย ความคิดริเร่ิม (Originality) ความคล่องในการคิด 
(Fluency) ความยืดหยุ่น (Flexibility) และความละเอียดลออ (Elaboration) บุคคลท่ีมีลักษณะ
ดงักล่าวจะเป็นคนกลา้คิด และมีอิสระในการคิด 

De Bono (1970) นิยามวา่ ความคิดสร้างสรรค ์คือความคิดท่ีแปลกเหมือนเส้นขนานท่ีไม่มี
วนับรรจบกนั (Lateral Thinking) นัน่คือความคิดสร้างสรรคส์ามารถจินตนาการในแบบใหม่ๆอยา่ง
ไม่มีท่ีส้ินสุด 

Wallace & Kogan (1965) นิยามวา่ ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ความคิดเช่ือมโยงสัมพนัธ์
ไดค้นท่ีมีความคิดสร้างสรรคคื์อคนท่ีสามารถคิดอะไรไดอ้ยา่งสัมพนัธ์ เสมือนลูกโซ่ ยิ่งคิดไดม้าก
เท่าไหร่ยิง่แสดงศกัยภาพดา้นความคิดสร้างสรรคม์ากเท่านั้น 

Reilly & Lewis (1983) นิยามวา่ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการท่ีน าไปสู่ช้ินงานและ
จินตนาการท่ีไม่เหมือนใคร และมีคุณค่าในขณะเดียวกนั 

Torrance (1962) นิยามวา่ ความคิดสร้างสรรคคื์อ ลกัษณะการคิดท่ีกวา้งไกล หลายทิศทาง 
หลายแง่หลายมุม โดยการคิดจะเป็นการน าไปสู่ผลงานท่ีเป็นส่ิงใหม่ๆ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี ต้องใช้
ความสามารถ ความถนดั และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 

จากนิยามท่ีนกัวิชาการและนกัจิตวิทยาไดใ้ห้ความหมายกบัค าวา่ความคิดสร้างสรรค ์สรุป
ไดว้่าความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลท่ีสามารถคิดไดห้ลากหลายทิศทาง
หรือความคิดแบบอเนกนัย  (Divergent Thinking) อีกทั้ งความคิดนั้ นยงัเช่ือมโยงกันในรูปแบบ
แปลกใหม่หรือไม่เหมือนใครและมีคุณค่าจากประสบการณ์ของบุคคลนั้นโดยส่ิงน้ีน าไปสู่การสร้าง
ส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ท่ีมีคุณค่าทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัจินตนาการซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล อีกทั้ง
ความคิดสร้างสรรคน์ั้นมีความส าคญัต่อการคน้พบส่ิงใหม่ หรือส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ รวมไปถึงวธีิการ
ใหม่ๆอีกด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับบุคคลในกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยน้ี ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีต้องมี
ความสามารถหลากหลายด้าน อีกทั้งยงัเป็นบุคคลท่ีกล้าริเร่ิมผลิตรายการโทรทศัน์ในรูปแบบท่ี
แปลกใหม่ผา่นส่ือท่ีแปลกใหม่อยา่ง Youtube 
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2.1.2 ลกัษณะของบุคคลทีม่ีความคิดสร้างสรรค์ 
ความคิดสร้างสรรคน์ั้นเป็นศกัยภาพของแต่ละบุคคลท่ีลอกเลียนแบบกนัไม่ได ้และบุคคล

ท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพทางดา้นน้ีจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืนโดยนักวิชาการและ
นกัจิตวิทยาท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัความคิดสร้างสรรค์พบว่าส่วนใหญ่ลกัษณะของบุคคลท่ีมีความคิด
สร้างสรรค์มีลกัษณะดงัน้ี (Cropley, 1966; Davis &Rimm, 1994; Razilk, 1972; Torrance, 1962) ผู ้
ท่ีมีความคิดสร้างสรรคสู์งนั้นมีความคิดแปลกไปจากผูอ่ื้น มีประสบการณ์ท่ีกวา้งขวางเต็มใจพร้อม
ท่ีจะเส่ียงและพร้อมจะกา้วไปขา้งหนา้และความคิดสามารถยืดหยุน่ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ใชว้ธีิการท่ี
แตกต่างไปจากผูอ่ื้นอยา่งส้ินเชิง อีกทั้งตอ้งมีความมัน่ใจในตนเองสูง มีความอยากรู้ อยากเห็นและ
อยากผจญภยั มีอารมณ์ขนั ชอบความเป็นส่วนตวั มีความสนใจในศิลปะ ชอบคิด ไตร่ตรองอย่าง
ละเอียด โดยท่ีผลงานของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคน์ั้นจะไม่ซ ้ าแบบใคร 

สมพร หลิมเจริญ (2552) ไดร้วบรวมแนวคิดและผลงานวจิยัเก่ียวกบัลกัษณะของบุคคล ท่ีมี
ความคิดสร้างสรรค์จากนักวิชาการและนักจิตวิทยาทั้งในประเทศและนอกประเทศท่ีได้ท าการ 
ศึกษาบุคคลท่ีเป็นตวัอยา่งของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรคแ์ละรายละเอียดของลกัษณะของบุคคล
ท่ีมีความคิดสร้างสรรค์และสามารถจ าแนกลกัษณะของบุคคลเหล่าน้ีออกไดเ้ป็น 2 มิติ คือ มิติดา้น
การคิด กบั ดา้นจิตใจและบุคลิกภาพ โดยดา้นมิติดา้นการคิด บุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์ตอ้งมี 
ลกัษณะความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุน่ได ้มีความคิดริเร่ิม และความละเอียดลออ ทางดา้นมิติ
ดา้นจิตใจและบุคลิกภาพตอ้งประกอบดว้ย ความอยากรู้อยากเห็น และความเช่ือมัน่ในตนเอง 

จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผูว้ิจ ัยเช่ือว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผูผ้ลิตเน้ือหา
รายการโทรทัศน์ใน  Youtube ให้มีคุณภาพ ผู ้ผลิตจ าเป็นต้องพัฒนาลักษณะของบุคคลตาม
องค์ประกอบของความคิด สร้างสรรค์ทั้ง 2 มิติทั้งดา้นการคิดกบัดา้นจิตใจและดา้นบุคลิกภาพ ซ่ึง
ส่ิงเหล่าน้ีอาจจะมีผลต่อแนวทางการผลิตรายการโทรทศัน์ผา่นเวบ็ไซต์ Youtube และอาจจะส่งผล
ถึงทศันคติในการผลิตรายการผา่นเวบ็ไซต ์Youtube ได ้

 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการส่ือสารออนไลน์ 
 

2.2.1 แนวคิดเกีย่วกบัเวบ็ไซต์ 
World Wide Web หรือท่ีเราเรียกสั้นๆ วา่ Web ปัจจุบนัเวบ็ไดก้ลายเป็นช่องทางการส่ือสาร

หลักของผูบ้ริโภคในยุคน้ีและได้พฒันาเร่ือยมาจนถึงยุคปัจจุบัน โดยปัจจุบันเว็บไซต์ได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ยคุหลกัๆ ดว้ยกนัคือ (Wertime & Fenwick, 2008) 
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Web 1.0 เป็นเวบ็ไซต์ในยุคเร่ิมตน้ท่ีไดเ้ช่ือมโยงเอกสารต่างๆ บนโลกเขา้ไวด้ว้ยกนั และ
ไดพ้ฒันาจากการเก็บขอ้มูลต่างๆมาเป็นพื้นท่ีเปิดกวา้งส าหรับกิจกรรมทางสังคมอ่ืน เป็นลกัษณะ
เหมือนกบัห้องสมุดท่ีมีร้านคา้ติดอยูด่ว้ย ลกัษณะของ Web 1.0 นั้นเจา้ของเวบ็ไซต์เป็นผูอ้อกแบบ
และควบคุมเน้ือหาทั้งหมด ผูบ้ริโภคเป็นแค่แขกมาเยี่ยมชมซ่ึงมีหนา้ท่ีแค่อ่านหรือดูเท่านั้น เจา้ของ
เวบ็ไซตเ์ป็นผูเ้ผยแพร่ขอ้มูลโดยใชเ้วบ็ไซตเ์ป็นช่องทางบอกกบัผูบ้ริโภค ซ่ึงผูใ้ชง้านจะไม่มีโอกาส
แสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมใดๆ เลย ท าได้เพียงแค่คลิกหรือกดเลือกลิงค์ท่ีตอ้งการ แต่ถึง
กระนั้น Web 1.0 ก็ได้สร้างปรากฏการณ์ท่ีแปลกต่างไปจากส่ือธรรมดาอย่างมาก และนั่นเปรียบ 
เสมือนจุดเร่ิมตน้ของยคุดิจิตอล 

Web 2.0 ค าน้ีไดถื้อก าเนิดข้ึนในปี ค.ศ. 2004 ซ่ึงเป็นค าบญัญติัส าหรับเวบ็ไซต์รุ่นท่ี 2 ซ่ึง
ในปี ค.ศ. 2007 มีเว็บไซต์ลักษณะน้ีร้อยละ 12 ของปริมาณการใช้งานออนไลน์ในอเมริกา ซ่ึง
ลักษณะของ Web 2.0 จะท าหน้าท่ีต่อจาก Web 1.0 โดยสามารถน าข้อมูลท่ีได้รับมากระจายให้
ผูใ้ช้บริการรู้อย่างถ้วนทัว่ พร้อมเปิดโอกาสให้ผูใ้ช้ดดัแปลงเน้ือหาได้ตามตอ้งการ ผูใ้ช้สามารถ
สร้างเน้ือหาไดมี้ลกัษณะ“กระจาย” ไม่ใช่ “กระจุก” และเวบ็ลกัษณะน้ีไดเ้พิ่มความลกัษณะพิเศษเขา้
ไปคือความเป็นชุมชนออนไลน์ (Community) และเน้ือหาท่ีสร้างสรรคโ์ดยผูใ้ชบ้ริการ (Consumer-
Created Content) ส่วนการน าเสนอ Web 2.0 ได้แยกการน าเสนอ  (Presentation) ออกจากข้อมูล 
(Data) อย่างชัดเจน และแยกรูปแบบ (Form) ออกจากเน้ือหา (Content) ท าให้ขอ้มูลท่ีถูกน าเสนอ
แลว้ถูกน ามาเสนอใหม่โดยแทบไม่มีค่าใชจ่้ายใดเพิ่มเติม สามารถน าเสนอผา่นช่องทางการส่ือสารท่ี
หลากหลายตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านแต่ละคน อีกทั้งหนา้เวบ็เพจ (Web Page) ท่ีถูกออกแบบ
ใหแ้สดงบนหนา้จอคอมพิวเตอร์สามารถแสดงบนอุปกรณ์ดิจิตอลอ่ืนๆ ได ้

และ Web 3.0 Wertime and Fenwick (2008) ไดท้  านายไวใ้นปี ค.ศ. 2008 ซ่ึงในปีนั้นยงัเป็น
เพียงภาพร่างคร่าวๆ เท่านั้น คือ Web 3.0 จะให้ความส าคญักบัผูบ้ริโภคมากข้ึนไปอีกโดยมีระบบ
การประมวลผลแบบอจัฉริยะคอยท างานแทนมนุษยแ์มว้า่จะไม่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตเลยก็ตาม   

ภาสกร เรืองรอง (2558) กล่าวว่า Web 3.0 เป็นยุคแห่งการเช่ือมโยงความรู้ คุณสมบติัท่ี
เด่นชดัคือความอจัฉริยะท่ีเช่ือมโยงขอ้มูลมหภาพและสามารถเขา้ถึงรายละเอียด จดจ า คาดเดาขอ้มูล
แบบอตัโนมติั และไดร้วบรวมสรุปแนวคิดท่ีผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยไีดก้ล่าวถึง Web 3.0 ดงัน้ี 

1) Web 3.0 เป็นการสร้างความฉลาดให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือ AI (Artificial 
Intelligence) หรือ เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์ท าให้สามารถคาดเดาพฤติกรรมและวิเคราะห์ตามความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านเวบ็ไซต ์ช่วยในการคน้หาขอ้มูลซ่ึงมีจ านวนมาก เพื่อให้ไดข้อ้มูลตรงกบัความ
ตอ้งการมากท่ีสุด กลไกน้ีมีการเขียนโปรแกรมท่ีท าให้ระบบคอมพิวเตอร์รู้จกัการแกปั้ญหาเอง มี
การประมวลผลไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล พร้อมทั้งแกไ้ปสถานการณ์เฉพาะหน้า และปรับปรุงแกไ้ป
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โดยอตัโนมติั สามารถคาดเดาผูใ้ช้งานไดว้่าก าลงัคน้หาหรือคิดอะไรอยู่ ผสาน Application หรือ
โปรแกรมบริการต่างๆ เขา้ไวด้ว้ยกนัเพื่อประโยชน์ของผูใ้ชง้าน 

2) เป็น Semantic Web เป็นระบบท่ีมีการเช่ือมขอ้มูลต่างๆ ทั้งท่ีอยูใ่นเวบ็ไซตข์อง
ผูพ้ฒันาและ แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ให้มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงจะท าให้ระบบฐานขอ้มูลมีขนาดใหญ่มาก 
แต่สามารถหา ข้อมูลท่ีต้องการได้ง่ายและเร็วข้ึนไม่ว่าจากฐานข้อมูลใด (Global Repository of 
Data) เช่น การใช ้Hashtag ในโลกออนไลน์เป็นตน้ 

3) Web 3.0 สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทั่วโลกได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องเสีย
ค่าใชจ่้ายและสามารถใชร่้วมกนัไดก้บัทุกอุปกรณ์ นอกจากจะควบคุมข่าวสารขอ้มูลยงัสามารถเรียก
กลบัไดทุ้กเวลา 

4) Web 3.0 ช่วยให้เกิดการใช้ระบบสามมิติอย่างกวา้งขวางทั้งในการจ าลองโลก
เสมือนจริงหรือการสร้างรูปเสมือนของตวัเองในโลกไซเบอร์ 

5) Web 3.0 ใช้ระบบการประมวลผลก้อนเมฆในการเก็บและกระจายข้อมูล 
(Distributed and Cloud Computing) เป็นการให้บริการในการจดัเก็บขอ้มูล โดยน าไฟล์หรือขอ้มูล
มาฝากไวใ้นก้อนเมฆระบบเพื่อลดปัญหาการจดัเก็บขอ้มูล ลดค่าใช้จ่าย ลดความเส่ียงจากความ
เสียหายท่ีจะเกิดกบัขอ้มูล 

ซ่ึง Youtube มีคุณลกัษณะท่ีตรงกบั Web 3.0 ทุกประการซ่ึง เป็นตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัในยุค
ของ Web 3.0 ท่ีเป็นเวบ็ไซต์ท่ีมีความอจัฉริยะสามารถคาดเดาพฤติกรรมผูใ้ช้งาน และแก้ปัญหา
เฉพาะหน้าไดท้นัที เช่น เม่ือผูใ้ช้คน้หาวีดีโอท่ีตอ้งการในเวบ็ไซต์ จะมีวีดีโอท่ีเก่ียวขอ้ง (Related 
Video) ปรากฏอยู่ขา้งวีดีโอขณะรับชมและปรากฏหลงัการรับชม ท าให้ผูใ้ช้ไม่ตอ้งท าการคน้หา
วีดีโอท่ีสนใจด้วยตนเองแต่กลบัเป็น Youtube ท่ีน าเสนอวีดีโอท่ีคิดว่าผูใ้ช้งานจะชอบโดยดูจาก
พฤติกรรมการใช้งานของเรา ซ่ึงผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ผ่าน Youtube สามารถใช้ประโยชน์จาก 
Web 3.0 ไดห้ลากหลายวธีิเพื่อเป็นกลยทุธ์เขา้ถึงผูรั้บชมไดอี้กหน่ึงวธีิ 

ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัเวบ็ไซต์มาศึกษาในการท่ีผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ผา่นเวบ็ไซต ์
Youtube ใชคุ้ณลกัษณะของ Web 3.0 ดงักล่าวเป็นเคร่ืองมือสนบัสนุนดา้นกลยุทธ์การส่ือสาร และ
กลยุท ธ์การส่ือสารการตลาดในการส ร้างรายได้ให้กับ ช่อง  Gutumdai โดยเฉพาะระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ท าให้สามารถคาดเดาพฤติกรรมและวิเคราะห์ตามความต้องการของผูใ้ช้งาน
เวบ็ไซตไ์ดอ้ยา่งดี อีกทั้งลกัษณะ Web 3.0 สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทัว่โลกไดอ้ยา่งอิสระโดยไม่
ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายและสามารถใชร่้วมกนัไดก้บัทุกอุปกรณ์ 
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2.2.2 แนวคิดเกีย่วกบัการตลาดดิจิตอล (Digital Marketing) 
การตลาดดิจิตอลนั้นเร่ิมมาจากการเขา้มาของอินเทอร์เน็ตซ่ึงก่อให้เกิดรูปแบบการส่ือสาร

ใหม่ๆรวมถึงเคร่ืองมือและช่องทางการส่ือสารท่ีเปล่ียนไปจากเดิมมากท าให้นักการตลาดหรือ
ผูส้ ร้างแบรนด์จึงใช้ประโยชน์ของช่องทางและเคร่ืองมือทางการตลาดอย่างหลากหลายข้ึน        
คอตเลอร์, การ์ตายาจา, และเซเตียนวาน (2554) ไดแ้บ่งยคุของการตลาดเป็น 3 ยคุดว้ยกนัดงัน้ี 

1) การตลาดยุค 1.0 เน้นการตลาดท่ียึดสินค้าเป็นหลัก (The Product Centric Era) 
โดยใชเ้คร่ืองจกัรเป็นเทคโนโลยหีลกั มุ่งเนน้ไปท่ีการผลิตสินคา้ในปริมาณมากจากโรงการและให้
ความส าคญักบัตน้ทุนการผลิตท่ีต ่าเพื่อใหข้ายไดใ้นราคาท่ีถูกท่ีสุด 

2) การตลาดยุค 2.0 เน้นให้ความส าคญักบัผูบ้ริโภค (The Consumer Era) เป็นยุคท่ี
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นตวัขบัเคล่ือนหลกั ผูบ้ริโภคมีความรอบรู้และสามารถเปรียบเทียบสินคา้
ลกัษณะต่างๆ ได ้ตลอดจนผูบ้ริโภคยงัมีรสนิยมความชอบแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงยุคน้ีเนน้ไปท่ีการ
ตอบสนองความต้องการของผูบ้ริโภคและให้ความหลากหลาย นักการตลาดยุคน้ียงัคงมองว่า
ผูบ้ริโภคเป็นแค่ผูรั้บสารจากตราสินคา้เท่านั้นและเป็นลกัษณะของการส่ือสารแบบทางเดียวเท่านั้น 

3) การตลาดยุค 3.0 หรือยุคการตลาดท่ีขบัเคล่ือนด้วยค่านิยม (The Value-Driven 
Era) แทนท่ีจะมองกลุ่มเป้าหมายเป็นผูบ้ริโภคธรรมดา แต่มองผูบ้ริโภคในฐานะมนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์
ท่ีประกอบด้วยความคิด (Mind) จิตใจ (Heart) และจิตวิญญาณ (Spirit) ทุกวนัน้ีผูบ้ริโภคพยายาม
มองหาส่ิงท่ีมาบรรเทาความกงัวลใจ เพื่อท าให้โลกในยคุน้ีน่าอยูข้ึ่น โดยผูบ้ริโภคมิไดต้อ้งการเพียง
แค่สินค้าแต่ยงัต้องการเติมเต็มความปรารถนาทางจิตวิญญาณ (Human Spirit Fulfillment) จาก
สินคา้และบริการท่ีเลือกดว้ย ซ่ึงเป็นการตลาดยุคปัจจุบนัซ่ึงมีเทคโนโลยีเป็นตวัเช่ือมการมีส่วนร่วม
และการตลาดความร่วมมือ(The Age of Participation and Collaborative Marketing) กล่าวคือ ขอ้มูล
ข่าวสาร ความคิดเห็นต่างๆ สามารถแพร่กระจายออกไปอยา่งกวา้งขวาง โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่
ไดม้าจากผูบ้ริโภคแต่มาจากผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในคนคนเดียวกนั (Prosumer) 

Wertime and Fenwick (2008) ยงัไดใ้ห้นิยามเก่ียวกบัการตลาดดิจิตอล คือ พฒันาการของ
การตลาดในอนาคต เกิดข้ึนเม่ือบริษทัด าเนินงานทางการตลาดส่วนใหญ่หรือทั้งหมดผา่นช่องทาง
ส่ือสารดิจิตอลซ่ึงเป็นส่ือท่ีระบุตวัผูใ้ช้ได้ จึงท าให้นักการตลาดส่ือสารแบบสองทาง  (Two-way 
Communication) กบัลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นรายบุคคล และขอ้มูลท่ีไดจ้ากลูกคา้แต่ละคนในแต่
ละคร้ังเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัซ่ึงอาจเป็นประโยชน์กบัลูกคา้คนต่อไป นกัการตลาดสามารถน าขอ้มูล
เหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์สูงสุดแก่ผูบ้ริโภคในโอกาสต่อๆ ไปและให้มองผูบ้ริโภคในมุมมองใหม่ว่า
เป็นผูร่้วมวง (Participants)  
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ตารางที ่2.1  ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งการตลาด 1.0 การตลาด 2.0 และการตลาด 3.0 
 

 การตลาด 1.0  
การตลาดแบบยดึถือตวั
สินคา้เป็นส่ิงส าคญั 

(Product-centric 
Marketing) 

การตลาด 2.0  
การตลาดแบบยดึถือ
ผูบ้ริโภคเป็นศูนยก์ลาง  
(Consumer Oriented 

Marketing) 

การตลาด 3.0  
การตลาดท่ีขบัเคล่ือนดว้ยค่านิยม  

(Value-driven Marketing) 

วตัถุประสงค ์ ขายสินคา้ สร้างความพึงพอใจและท า
ใหผู้บ้ริโภคติดใจในสินคา้

และบริการตลอดไป 

ท าใหโ้ลกน่าอยูข้ึ่น 

แรงขบัเคล่ือน
ส าคญั 

การปฏิวติัอุตสาหกรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยคีล่ืนลูกใหม่ 

ธุรกิจมอง
ตลาดอยา่งไร 

ผูบ้ริโภคจ านวนมากท่ีมี
ความตอ้งการดา้น

กายภาพ 

ผูบ้ริโภคฉลาด รอบรู้ มี
ความคิดและจิตใจ 

ผูบ้ริโภคเป็นมนุษยอ์ยา่งสมบูรณ์ 
มีความคิด จิตใจและจิตวญิญาณ 

แนวคิดหลกั
ดา้นการตลาด 

การพฒันาสินคา้ 
(Product Development) 

การสร้างความแตกต่างให้
สินคา้ (Differentiation) 

ค่านิยม (Value) 

แนวทาง
ปฏิบติัดา้น
การตลาด 

การก าหนดลกัษณะ
จ าเพาะของสินคา้  

(Product Specification) 

การวางต าแหน่งองคก์รและ
ผลิตภณัฑ ์(Corporate and 

Product Positioning)  

พนัธกิจ วสิยัทศัน์  
และค่านิยมขององคก์ร  

(Corporate Mission,  
Vision and Values) 

คุณค่าของ
สินคา้ 

ใชง้านไดต้ามหนา้ท่ีท่ี
ก าหนด (Functional) 

ใชง้านไดต้ามหนา้ท่ีท่ี
ก าหนด (Functional)  

และใหค้วามพึงพอใจทาง
อารมณ์ (Emotional 

Satisfaction) 

ใชง้านไดต้ามหนา้ท่ีท่ีก าหนด 
(Functional)  

และใหค้วามพึงพอใจทางอารมณ์ 
(Emotional Satisfaction) และเติม

เตม็ความปรารถนาทางจิต
วญิญาณ (Spiritual Fulfillment) 

ปฏิสมัพนัธ์กบั
ผูบ้ริโภค 

หน่ึงต่อหลายๆ คน หน่ึงต่อหน่ึง ความร่วมมือระหวา่งกลุ่มหลายๆ 
คน 

 
แหล่งทีม่า: Wertime and Fenwick, 2008, p. 8-12. 
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นอกจากน้ี  Wertime and Fenwick (2008) ได้แนะน าหลักการท าการตลาดดิจิตอลไว  ้          
12 ประการดงัน้ี 

1) อย่าปล่อยให้ผูบ้ริโภคและลูกคา้เป็นเพียงผูรั้บสารท่ีน่ิงเงียบอีกต่อไป นกัการ
ตลาดยุคน้ีต้องพยายามโน้มน าให้ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกร่วม และรวมคนเหล่าน้ีมาเป็นผูร่้วมวง 
เพราะเขาอาจจะเป็นผูจุ้ดประกายความคิดก็ได ้

2) ตอ้งเปล่ียนมุมมองให้กา้วพน้จากแนวคิดเดิมๆเร่ืองส่ือ แผนการตลาดดิจิตอลท่ี
ประสบความส าเร็จคือแผนงานท่ีดึงผูค้นให้มีส่วนร่วมกบัสินคา้หรือแบรนด์ไดอ้ย่างต่อเน่ืองและ
ย ัง่ยนื ซ่ึงส่ิงน้ีตอ้งอาศยัการวางแผนและจุดยนือนัเด่นชดั 

3) ตอ้งตดัสินใจเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารให้เหมาะสมกบัวตัถุประสงค ์เน้ือหา
ในส่ือดิจิตอลตอ้ง “เร้าใจ” เพื่อดึงดูดผูบ้ริโภคใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมได ้

4) เน้ือหาดิจิตอล (Digital Content) จะมีลกัษณะท่ียืดหยุ่นได้ คล่องตวั และหยุด
พน้จากขอ้จ ากดัทั้งปวงจากส่ือดั้งเดิม และผูผ้ลิตสามารถสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งเสรี 

5) ในยุคน้ีผูบ้ริโภคมกัเป็นฝ่ายริเร่ิม ก าหนดทิศทางและเน้ือหาส่วนใหญ่นั้นจะมา
จากผูบ้ริโภค นักการตลาดมีบทบาทเพียงแค่ส่งเสริมและให้รางวลัแก่ผูบ้ริโภคท่ีสร้างเน้ือหาท่ี
สอดคลอ้งกบัแบรนดข์องตน 

6) การส่งสารให้ผูบ้ริโภคในยุคน้ีตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูบ้ริโภคก่อนเสมอ 
และเน้ือหาควรเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคสนใจ 

7) นักการตลาดต้องรู้จกัพร้อมกับเข้าใจประเภทและลักษณะของส่ือโฆษณา
รูปแบบใหม่ๆของยคุดิจิตอล 

8) การควบคุมข่าวสารในยุคดิจิตอลเป็นไปไม่ไดอี้กต่อไป เพราะผูบ้ริโภคเขา้ถึง
และส่งต่อข่าวสารไดอ้ย่างรวดเร็ว แทนท่ีจะพยายามควบคุม นักการตลาดตอ้งปรับวิธีการและท า
ตวัเองให้เป็นส่วนหน่ึงของวงสนทนาโดยใช้ส่ือดิจิตอลท่ีมีอยู่เพื่อโน้มน้าวให้เกิดความรู้สึกร่วม 
ไม่ใช่การบงัคบัใหเ้ช่ืออีกต่อไป 

9) แนวคิดเร่ืองการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC) ไม่เพียงพอแลว้ส าหรับ
ยุคดิจิตอล นักการตลาดตอ้งใช้แผนการตลาดท่ีแยบยลในการเช่ือมผูบ้ริโภคให้เขา้ถึงและมีสาย
สัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกบัแบรนด์ นอกจากน้ียงัตอ้งเปล่ียนจากการสร้างภาพลกัษณ์ไปสู่การสร้าง
เสริมประสบการณ์ดีๆ ใหเ้กิดข้ึนกบัลูกคา้แบบรายบุคคล 

10) ข้อมูลคือสายเลือดใหญ่ของงานการตลาดเป็นกุญแจส าคัญในการใช้
ประโยชน์จากส่ือดิจิตอลท่ีสามารถเจาะเขา้ถึงผูบ้ริโภครายบุคคลไดอ้ย่างเต็มท่ี นกัการตลาดตอ้ง
วเิคราะห์ขอ้มูลลกัษณะเชิงจิตวทิยา และพฤติกรรมของผูบ้ริโภคดว้ย (Profiling of Consumers) 



18 

11) การตดัสินใจทางการตลาดโดยมีพื้นฐานจากขอ้มูลยอ้นหลงัไม่เพียงพออีก
ต่อไปในยุคดิจิตอล นักการตลาดยุคใหม่ต้องวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อประกอบการ
ตดัสินใจอยา่งรวดเร็วบนพื้นฐานของความจริงไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

12) ดว้ยช่องทางการส่ือสารแบบเจาะเขา้ถึงตวัผูบ้ริโภคเป็นรายบุคคล ท าให้ทุก
อยา่งในส่วนผสมทางการตลาดวดัผลได ้การตลาดดิจิตอลจึงมีความน่าเช่ือถือมากกวา่ 

กลไกทางการตลาด 3.0 ในยุคปัจจุบนั ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า การตลาดเน้นขบัเคล่ือนด้วยค่าย
นิยม (Value-driven Marketing) คุณลกัษณะการใชง้านของผลิตภณัฑ์นั้นไม่จ  าเป็นอีกต่อไป แต่ตอ้ง
ให้ความพึงพอใจทางอารมณ์ (Emotional Satisfaction) และเติมเต็มความปรารถนาทางจิตวิญญาณ 
(Spiritual Fulfillment) ของกลุ่มลูกคา้โดยมีแรงขบัเคล่ือนคือ เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ซ่ึงสามารถ
ระบุผูใ้ชร้วมไปถึงวเิคราะห์พฤติกรรมต่างๆ ของผูใ้ชไ้ด ้และนกัการตลาดสามารถใชป้ระโยชน์จาก
ขอ้มูลในการปรับกลยทุธ์การตลาดท่ีนกัวชิาการไดแ้นะน าแนวทางท่ีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์  

ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเก่ียวกบัการตลาดดิจิตอลมาศึกษาในการเลือกใช้กลยุทธ์ในการส่ือสาร
และกลยทุธ์ในการส่ือสารการตลาดของผูผ้ลิตโดยเฉพาะหลกัการท าการตลาดดิจิตอลในยคุปัจจุบนั 
 

2.2.3 การสร้างเน้ือหาโดยผู้บริโภค (Consumer-Create Content) 
ปัจจุบันผูบ้ริโภคตอ้งการปรับ แก้ ตดัต่อและเปล่ียนเน้ือหาท่ีได้รับชมรวมถึงการสร้าง 

เน้ือหาใหม่ๆ ตามท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการซ่ึงคือลกัษณะท่ีส าคญัของลักษณะเว็บ  2.0 เช่นการบนัทึก 
เพลยลิ์ส (Playlist) ในเวบ็ไซต์ Youtube เป็นของตวัเองเพื่อเป็นการบนัทึกไวดู้วีดีโอท่ีตนเองช่ืน
ชอบยามวา่ง รวมถึง การเป็นผูส้ร้างเน้ือหาเองและเผยแพร่ดว้ยตนเองบางคนเรียกปรากฏการณ์น้ีวา่
การสร้างส่ือโดยผู ้บริโภค (Consumer-Create Content) ซ่ึงผูว้ิจยัถือว่าผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ผ่าน
เวบ็ไซต ์Youtube นั้นคือ ผูบ้ริโภคส่ือ Youtube ท่ีสามารถสร้างเน้ือหาและเผยแพร่รายการโทรทศัน์
ดว้ยตนเองเช่นกนั (Wertime & Fenwick, 2008)  

Wertime and Fenwick (2008) กล่าวว่าปัจจยัส าคญัท่ีขบัเคล่ือนการเติบโตของการสร้าง
เน้ือหาของผูบ้ริโภคมี 4 ปัจจยัคือ 

1) ปฏิวติักระบวนการเก่ียวกบัส่ือ (Renovation of the Media Model) 
2) รูปแบบมากมายเหลือคณานบั (Explosion of Formats) 
3) เกิดและเติบโตบนฐานของชุมชนออนไลน์ (Social Network Provide the 

Platform) 
4) ปากต่อปากไวกวา่ติดเทอร์โบ (Turbo-Changed Word-of-Mouth) 
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1) ปัจจยัขบัเคล่ือนท่ี 1 ปฏิวติักระบวนการเก่ียวกบัส่ือ (Renovation of the Media 
Model) 

การผลิตเน้ือหาต่างๆ ผ่านส่ือส่วนใหญ่เน้ือหาท่ีไดม้าจะถูกกลัน่กรองและปรับแก้
จากบรรณาธิการ ผูบ้ริหารต่างๆ จากนั้นผูผ้ลิตจึงเผยแพร่เน้ือหาของตนผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีมีอยู ่
เช่น ร้านหนงัสือ แผงหนงัสือ สถานีโทรทศัน์ สถานีวิทยุ เป็นตน้ การเร่ิมท าธุรกิจเก่ียวกบัส่ือลว้น
ตอ้งใชต้น้ทุนมากมายในการซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงการซ้ือเวลาออกอากาศ ส่วนดา้นผูบ้ริโภคนั้น
มีหน้าท่ีเพียงรับเน้ือหาจากผูผ้ลิตเท่านั้น โดยการสมคัรเป็นสมาชิกหรือจ่ายค่าธรรมเนียมเพื่อรับ
เน้ือหานั้น ซ่ึงเงินท่ีไดม้าจากการผลิตเน้ือหาการขายส่ือต่างๆตอ้งกลบัไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
จ าหน่าย ค่าจา้งส านกัพิมพ์ บรรณาธิการ ผูป้รับแต่งเน้ือหา และเหลือกลบัไปยงัผูผ้ลิตจริงๆเพียง
เล็กนอ้ยเท่านั้น 

 
 
ภาพที ่2.1  แสดงการเปล่ียนแปลงของกระบวนการส่ือ 
แหล่งทีม่า: Wertime and Fenwick, 2008. 
 

เม่ืออินเทอร์เน็ตเขา้มาท าให้กระบวนการผลิตส่ือเป็นไปไดง่้ายและยืดหยุ่นข้ึน ใน
กระบวนการผลิตส่ือแบบใหม่ท่ีทุกคนเป็นผูส้ร้างเน้ือหาโดยไม่เสียค่าใชจ่้ายมาก และสามารถใช้
เคร่ืองมือท่ีมีในโลกอินเทอร์เน็ตสร้างเน้ือหาไดฟ้รี นอกจากน้ีการส่ือสารผ่านระบบยงัรวดเร็ว ล่ืน
ไหล และไปถึงทัว่ทุกมุมโลกการผลิตเน้ือหาจึงเร่ิมเปล่ียนจากระบบเดิมเป็นรูปแบบใหม่ท่ีเร่ิมมา
จากการเขา้มาของระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเช่ือมโยงใหใ้ครๆ ก็สามารถเป็นนกัผลิตเน้ือหาได ้
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2) ปัจจยัท่ี 2 รูปแบบมากมายเหลือคณานบั (Explosion of Formats) 
อีกหน่ึงสาเหตุท่ีท าให้ผูบ้ริโภคหันมาสนใจผลิตเน้ือหาด้วยตวัเองอย่างมากมาย

เพราะปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีวธีิการน าเสนอไดห้ลากหลายรูปแบบมากข้ึนตามความตอ้งการของตน 
 

 
 
ภาพที ่2.2  รูปแบบคอนเทนตท่ี์ผูบ้ริโภคนิยม 
แหล่งทีม่า: Wertime and Fenwick, 2008. 

 
จะเห็นไดช้ดัว่าคลิปวีดีโอออนไลน์มีการเขา้ถึงและมีการแบ่งปันแลกเปล่ียนอยู่ใน

จ านวนท่ีมากเป็นอนัดับต้นๆของรูปแบบเน้ือหาท่ีผูบ้ริโภคนิยมมากท่ีสุด และ Youtube เป็น
เวบ็ไซตท่ี์มีผูผ้ลิตเน้ือหาหรือนกัถ่ายคลิปอิสระใชเ้ป็นส่ือในการเผยแพร่ผลงานโดยการฝากไฟล์ไว้
ในเว็บไซต์ โดยผลงานการผลิตเน้ือหานั้นดีเทียบเท่าในระดบัมืออาชีพ อีกทั้งโครงสร้างรูปแบบ
ของเวบ็ไซต ์Youtube ท่ีสามารถสร้างรายไดซ่ึ้งท าใหผู้บ้ริโภคหลายคนหนัมาผลิตเน้ือหาดว้ยตนเอง
มากข้ึน 

3) ปัจจยัท่ี 3 เกิดและเติบโตบนฐานของชุมชนออนไลน์ (Social Network Provide 
the Platform) 

โดยธรรมชาติของมนุษยจ์ะชอบการบริโภคมากกวา่การผลิต และเม่ือเทียบกบัการ
ผลิตเน้ือหาบนอินเทอร์เน็ตการผลิตเน้ือหาก็ยงันอ้ยกวา่การบริโภค เวบ็ไซต ์Youtube สดัส่วนการ
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สร้างเน้ือหา (Upload) ยงัต ่าอยูป่ระมาณร้อยละ 0.16 และผูผ้ลิตเน้ือหาใน Youtube ยงัมีช่วงอายท่ีุ
นอ้ยกวา่ผูส้ร้างเน้ือหาท่ีอยูใ่นรูปแบบอ่ืนเน่ืองจากเกิดและเติบโตบนฐานของโลกออนไลน์ท าให้
เกิดความเขา้ใจในธรรมชาติของโลกออนไลน์มากกวา่ 

4) ปัจจยัท่ี 4 ปากต่อปากไวกวา่ติดเทอร์โบ (Turbo-Changed Word-of-Mouth) 
การส่ือสารในรูปแบบปากต่อปาก (WOM) สามารถท าให้ข่าวสารแพร่ไปไดเ้ร็วถา้

เจา้ของข่าวสารนั้นเป็นผูมี้ช่ือเสียง แต่ถา้เป็นบุคคลธรรมดาอาจจะไม่ท าให้ข่าวสารแพร่ไปรวดเร็ว
ถา้ขาดอินเทอร์เน็ตและเวบ็ไซต ์ช่องทางดิจิตอลท าให้ผูบ้ริโภคธรรมดามีแพลตฟอร์มการส่ือสารท่ี
เขา้ถึงคนได้มากมายหลายหลายและท าให้ข่าวสารมีโอกาสแพร่กระจายอย่างมหาศาล การแพร่
ขอ้มูลข่าวสารต่อๆกนัในโลกออนไลน์เป็นส่ิงท่ีมองขา้มไม่ได ้ซ่ึงส่ิงน้ีมีอ านาจและมีอิทธิพลต่อ
ชีวิตรวมถึงต่อความนึกคิดของผูบ้ริโภคด้วย เช่น ผูบ้ริโภครายการโทรทศัน์ท่ีตนเองช่ืนชอบใน
เวบ็ไซต์ของตน คนท่ีเห็นและช่ืนชอบก็จะแชร์ต่อท าให้รายการนั้นแพร่กระจายออกไปในวงกวา้ง
ในรูปแบบ Viral Messaging อีกทั้งท าใหเ้กิด Talk of the Town อีกดว้ย 

อีกทั้ ง Wertime and Fenwick (2008) ยงัได้ท านายแนวโน้มในอนาคตท่ีพัฒนามาจาก
พื้นฐานปัจจัยขับเคล่ือนการสร้างเน้ือหาโดยผูบ้ริโภคข้างต้นท่ีผู ้วิจ ัยเห็นว่าน่าสนใจคือ การ
พฒันาการสร้างเน้ือหาของผูบ้ริโภคท่ีท านายว่าใครๆ ก็สามารถมีรายการโทรทศัน์ได้ เพราะว่า
ปัจจุบนันั้นเราไดอ้ยูใ่นยุคของวีดีโอและวีดีโอเป็นส่ือของชายหญิงทุกคน ดงันั้นนกัผลิตเน้ือหายุค
ใหม่สามารถเลือกไดว้า่จะปฏิบติัตามระเบียบโครงสร้างของส่ือยคุดั้งเดิมหรือไม่ ซ่ึงระเบียบหน่ึงขอ้
ท่ีผูผ้ลิตเน้ือหายคุใหม่มองขา้มไปเรียบร้อยแลว้คือ ขอ้จ ากดัดา้นเวลา (Time Limitation) เช่น สปอต
โฆษณาท่ีส่ือดั้งเดิมตอ้งมีความยาวไม่เกินท่ี 15, 30 และ 60 วินาทีซ่ึงยุคน้ีผูผ้ลิตเน้ือหาไม่ตอ้งกงัวล
เร่ืองเวลาอีกแลว้และสามารถก าหนดความยาวเท่าท่ีตอ้งการได ้เน่ืองจากส่ือใหม่ท่ีหลากหลายและ
ไม่มีขอ้จ ากดัเหมือนกบัส่ือดั้งเดิม 

อยา่งไรก็ตามการผลิตเน้ือหาในรูปแบบรายการโทรทศัน์ท่ีมีผูด้  าเนินรายการเป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิต
เน้ือหาดิจิตอลยงัคงยดึถืออยู ่เน่ืองจากผูผ้ลิตเน้ือหายคุใหม่ก็อยากมีรายการโทรทศัน์เป็นของตนเอง
และมีฐานผูช้มผูติ้ดตามซ่ึงเป็นส่ิงท่ีผูผ้ลิตเน้ือหาเร่ิมค านึงถึงโดยเน้ือหาจะมีหลากหลายรูปแบบ 
และลูกเล่นท่ีมากข้ึนกวา่รายการโทรทศัน์ในส่ือดั้งเดิม เป็นส่ิงท่ี Wertime and Fenwick (2008) ได้
ท านายแนวโนม้ไว ้

โดยสรุปคือผูช้มในส่ือออนไลน์สามารถปรับแต่ง เน้ือหาท่ีรับชมในรูปแบบท่ีตนตอ้งการ
ได้ รวมไปถึงการผลิตเน้ือหาข้ึนมาใหม่ด้วยตนเอง โดยไม่จ  าเป็นต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ
โครงสร้างของส่ือยุคดั้งเดิม เน่ืองจากปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการสร้างเน้ือหาโดยผูบ้ริโภค คือ การปฏิวติั
รูปแบบของกระบวนการส่ือท่ีเปล่ียนไปอย่างมากจากการเขา้มาของส่ือออนไลน์ซ่ึงท าให้ทุกคนมี
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เสรีภาพในการส่ือสารมากข้ึน และเกิดรูปแบบเน้ือหาในสังคมออนไลน์อยา่งมากไม่วา่จะเป็น วดีีโอ 
(Video) เวบ็บอร์ด (Web Board) บล็อค (Blog) เป็นตน้ เน่ืองจากผูใ้ช้ส่วนใหญ่นั้นเกิดและเติบโต
บนฐานของชุมชนออนไลน์ 

ผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิดการสร้างเน้ือหาโดยผูบ้ริโภคมาศึกษาและอธิบายเก่ียวกบักระบวนการ
ท างานของส่ือและผูผ้ลิตส่ือในยุคปัจจุบนัซ่ึงเปล่ียนแปลงไปอย่างมากโดยมี 4 ปัจจยัหลกัท่ีท าให้
เกิดการเปล่ียนแปลงคือ 1) ปฏิวติักระบวนการเก่ียวกบัส่ือ 2) รูปแบบมากมายเหลือคณานบั 3) เกิด
และเติบโตบนฐานของชุมชนออนไลน์ 4) ปากต่อปากไวกวา่ติดเทอร์โบ 
 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบั Youtube 
 

2.3.1 ลกัษณะของเวบ็ไซต์ Youtube 
Youtube คือ เวบ็ไซตโ์ซเชียลมีเดีย (Social Media) ท่ีเป็นวดีีโอซ่ึงเน้ือหามีความหลากหลาย

ไม่วา่จะเป็นวดีีโอโฆษณามิวสิควีดีโอ รายการโทรทศัน์ยอ้นหลงั และคลิปวีดีโอจากคนทัว่ไป คลิป
วดีีโอท่ีเผยแพร่อยูบ่นเวบ็ไซต ์Youtube ส่วนมากจะเป็นคลิปวดีีโอสั้นๆถ่ายท าโดยประชาชนทัว่ไป
และอพัโหลดโดยมีการแบ่งประเภทและจดัอนัดบัคลิปโดยง่าย (ศตพล จนัทร์ณรงค,์ 2558) 

“Youtube เป็นเวบ็ไซต์ท่ีไดรั้บความนิยมอย่างสูงในการแบ่งปันไฟล์วีดีโอท่ีผูใ้ช้สามารถ
อพัโหลดและน าไปแบ่งปันต่อได้และยงัได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง” โดยผูว้ิจ ัยได้รวบรวม
ลกัษณะและคุณสมบติัของเวบ็ไซตจ์ากผูเ้ช่ียวชาญต่างๆ ของ Youtubeไวด้งัน้ี (Duffy, 2008; ธญัธชั 
นนัทช์นก, 2558) 

1) มีวีดีโอคลิปท่ีมีเน้ือหาหลากหลายไม่วา่จะเป็น รายการโทรทศัน์ คลิปภาพยนตร์
มิวสิควดีีโอ ไปจนถึงคลิปท่ีผูใ้ชท้  าและอพัโหลดข้ึนเอง (Amateur Content) 

2) ผูใ้ชท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสามารถรับชมวดีีโอไดเ้กือบทั้งหมด และสมาชิกสามารถ
อพัโหลดวดีีโอไดม้ากโดยไม่จ  ากดัจ านวน 

3) สมาชิกสามารถแจง้เตือนไดว้า่วดีีโอคลิปใดท่ีมีเน้ือหาไม่เหมาะสม 
4) ผูอ้พัโหลดสามารถตั้งช่ือคลิปข้ึนไดเ้องและมีส่วนช่วยในการคน้หาของผูช้ม 
5) มีการใส่ Tags เป็นการใส่ค าสั้นๆ ท่ีเป็นคียเ์วิร์ดส าหรับคลิปนั้นๆ โดยมีส่วนช่วย

ในการ คน้หาของผูช้ม 
6) มีลกัษณะเป็นช่อง (Channel) ภายใตเ้วบ็ไซต์ Youtube เพื่อจดัประเภทเน้ือหาให้

อยูใ่นช่องเดียวกนัโดยผูใ้ช ้1 คนสามารถมีไดห้ลายช่อง 
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7) มีวีดีโอท่ีเก่ียวขอ้ง (Related Video) เพื่อน าเสนอคลิปวีดีโอท่ีเก่ียวขอ้งให้กบัผูรั้บ
ชมโดยอตัโนมติัโดยการคน้หาจากการ Tags 

8) มีการติดตาม  (Subscribe) โดยสมาชิกสามารถเลือกรับข่ าวสารจากช่อง
(Channels) ท่ีช่ืนชอบไดแ้ละเม่ือช่องท่ีเราติดตามมีการอพัโหลดวีดีโอใหม่จะมีการแจง้เตือนให้เรา
ไดท้ราบ 

9) มีการแสดงความคิดเห็น (Comments) โดยสมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกบัวดีีโอคลิปท่ีรับชมได ้ทั้งน้ีเจา้ของคลิปสามารถเลือกไดว้า่คลิปวีดีโอนั้นจะสามารถให้ผูอ่ื้น
แสดงความคิดเห็นไดห้รือไม่ 

10) มีการบอกจ านวนผูช้มวดีีโอ (Views) 
11) ผูช้มสามารถใหค้ะแนนวดีีโอคลิปท่ีดูไดผ้า่นการ Like และ Dislike 
12) สามารถสร้างและตดัต่อคลิปผา่น Youtube ได ้
13) สามารถถ่ายทอดสด (Live Streaming) เหตุการณ์หรืออีเวนต ์(Events) ต่างๆ ได ้
14) สามารถแชร์คลิปวีดีโอผ่านช่องทางต่างๆโดยการฝัง (Embed) ตามเว็บไซต์

ต่างๆ ได ้เช่น Facebook Twitter เป็นตน้ 
15) ผูใ้ชส้ามารถดาวนโ์หลดคลิปวดีีโอมาดูแบบออฟไลน์ได ้
16) มีบริการลงโฆษณาผา่น Youtube (Adwords for Video) 
17) สามารถสร้างรายได้แก่ผูผ้ลิตคลิปวีดีโอผ่านโปรแกรมพนัธมิตร (Youtube 

Partner Program)  
 

2.3.2 บทบาทของ Youtube 
พิมพพ์ร พุฒิสาร (2553) ไดส้รุปบทบาทของ Youtube ท่ีถูกพฒันาข้ึนเพื่อจุดประสงคห์ลกั 

4 ดา้น ดงัน้ี  
1) บทบาทดา้นพื้นท่ีส าหรับส่งเสียงส่ือสารเร่ืองราวของตนไปสู่คนทัว่โลก  
เพื่อให้คนทัว่โลกท่ีสามมารถถ่ายวีดีโอและเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตได ้มีสิทธิ มีเสียง มี

โอกาสในการน าเสนอเร่ืองราวของตน ของชุมชน หรือเหตุการณ์ ต่างๆท่ีตนประสบพบเจอท่ีใน
อดีตไม่มีใครใหค้วามสนใจจะน าเสนอไปสู่คนอ่ืนๆ ทัว่โลกได ้

2) บทบาทดา้นคลงัขอ้มูลวดีีโอคลิป  
จากขอ้มูลวีดีโอคลิปท่ีถูกอพัโหลดเอาไวม้ากมายมหาศาลและก็ยงัคงมีวีดีโอถูกอพั

โหลดไปเร่ือยๆ Youtube เปิดโอกาสใหค้นทัว่โลกเขา้มาชมโดยไม่ตอ้งสมคัร มีการจดัประเภท แยก
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ประเภทวีดีโอ ท าตวัช่วยในการคน้หาเพื่อความสะดวกของผูช้มหรือผูท่ี้ตอ้งการขอ้มูลจากคลัง
วดีีโอ 

3) บทบาทชุมชนส าหรับผูใ้ชว้ดีีโอคลิป  
เม่ือมีการสมคัรสมาชิกมีการอพัโหลด มีการรับชม มีการแสดงความคิดเห็น การให้

เรตต้ิง การอยูร่่วมกนัอยา่งเป็นสุภาพไม่วา่จะเป็นการแสดงความคิดเห็น การเลือกลกัษณะเน้ือหาใน
การอพัโหลด การน าไฟล์วีดีโอของผูอ่ื้นไปใช้ต่อจึงต้องมีกฎเกณฑ์ส าหรับให้ผูท่ี้อยู่ร่วมกันใน
ชุมชนคลิปวดีีโอแห่งน้ีช่วยกนัปฏิบติัตาม 

4) บทบาทการเป็นช่องทางโฆษณา 
บทบาทการเป็นช่องทางในการโฆษณาให้กบักลุ่มบริษทัพนัธมิตร หรือแหล่งการ

สร้างรายไดใ้ห้กบักลุ่มบริษทัพนัธมิตรหรือพนัธมิตรประเภทบุคคลท่ีอพัโหลดวีดีโอไวแ้ละมีผูช้ม
เป็นจ านวนมาก 

โดยผูว้ิจยัจะเลือกศึกษาบทบาทท่ี 4 โดยเฉพาะเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ถึงผูผ้ลิตรายการ
โทรทศัน์ใน Youtube ท่ีตอ้งการสร้างรายไดจ้ากโปรแกรมพนัธมิตร Youtube  
 

2.3.3 กลยุทธ์ในการผลติวดีีโอใน Youtube 
เม่ือตอ้งการอพัโหลดวดีีโอลงในเว็บไซต ์Youtube ส าคญัมากท่ีจะตอ้งท าให้ไฟล์วีดีโอนั้น

ถูกตอ้ง และรายละเอียดต่างๆ ให้ถูกตอ้งเพื่อท าให้วีดีโอท่ีน่าสนใจยิ่งข้ึน และตอ้งท าให้เหมาะสม
กบัส่ืออย่าง Youtube เพราะ Youtube เป็นช่องทางท่ียงัใหม่ ซ่ึงอะไรท่ีผลิตออกมาในจอโทรทศัน์
ทัว่ไปบางอยา่งอาจจะยงัไม่เหมาะสมส าหรับ Youtube Miller (2011) ไดแ้นะน าแนวทางในการผลิต
วดีีโอใน Youtube ให้มีประสิทธิภาพทั้ง 3 ดา้นคือ 1) ดา้นภาพ 2) ดา้นเน้ือหา และ 3) ดา้นการสร้าง
ยอดขายดงัน้ี  

1) ดา้นภาพ 
(1) ถ่ายส าหรับจอท่ีเล็กกวา่ (Shoot for the Smaller Screen) 
ผูช้มท่ีดู Youtube ส่วนมากนั้นจะดูจากหน้าเว็บและจะเป็นวีดีโอจอท่ีเล็กกว่า

โทรทศัน์ทัว่ไปดงันั้นผูผ้ลิตจึงตอ้งผลิตออกมาใหภ้าพดูดีในจอท่ีเล็กดว้ยเพราะรายละเอียดต่างๆ จะ
หายไปและไม่ตอ้งใช้ส่ิงของตกแต่งในฉากให้มากเกินไปยิ่งส่ิงของในฉากยิ่งเล็กก็จะหายไปง่าย
มากควรจะท าใหว้ดีีโอมีส่ิงท่ีโดดเด่นเพียงแค่ส่ิงเดียวก็เพียงพอแลว้ 
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(2) สีใหโ้ดดเด่น (Accentuate the Contrast) 
การท าให้สีภาพดูแตกต่างใช้ไดดี้กบัภาพวีดีโอท่ีเล็กๆ เช่นการใช้สีขาวบนพื้น

หลงั ท่ีมีสีด า หรือใชสี้ด าบนพื้นหลงัท่ีมีสีขาว และใชสี้พื้นหลงัท่ีสวา่งท าใหห้นา้วดีีโอของคุณ จะดู
โดดเด่นในการแสดงภาพขนาดเล็ก (Thumbnail) บนเวบ็ไซต ์ 

(3) ภาพตอ้งชา้และน่ิง (Slow and Steady Win the Race) 
การเคล่ือนท่ีของวตัถุในภาพท่ีเร็วเกินไปอาจท าให้ผูรั้บชมไม่เห็นภาพท่ีชดัเจน 

หรืออาจจะเบลอออกไป ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเร็วของอินเทอร์เน็ตดว้ย  
(4) ลงทุนในอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ (Invest in Quality Equipment) 
การท่ีจะผลิตวีดีโอท่ีมีคุณภาพนั้นตอ้งการอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพเช่นกนั ควรใช้

กลอ้งวีดีโอท่ีทนัสมยัในยุค เช่นการใชก้ลอ้งดิจิตอลบนัทึกภาพแทนการใชก้ลอ้งในระบบอนาลอค 
และอุปกรณ์อ่ืนๆ ตอ้งมีคุณภาพดว้ยเช่น เลนส์ท่ีเหมาะสม เคร่ืองมือบนัทึกเสียงท่ีดี จะท าให้การ
ผลิตช้ินงานวดีีโอมีคุณภาพมากยิง่ข้ึน 

(5) ใชก้ลอ้งสองตวั (Use two Cameras) 
เม่ือใช้กล้องสองตัว วีดีโอจะดูมืออาชีพมากข้ึน เน่ืองจากการใช้มุมกล้องท่ี

แตกต่างและสามารถตดัต่อใหห้ลากหลายข้ึนได ้และท าให้ผูช้มไม่สามารถสังเกตเห็นการตดัเน้ือหา
ทิ้งเหมือนการใชก้ลอ้งตวัเดียว 

(6) อย่าใช้วีดีโอเก่า ถ้าใช้ต้องมีการปรับแต่งด้วย  (Don’t Just Recycle Old 
Video-Re-Edit Them Too) 

หลายๆ บริษทัเม่ือเร่ิมเปิดใช ้Youtube ส่วนมากจะอพัโหลดวีดีโอเก่ียวกบับริษทั
ท่ีท ามาแลว้ ถือวา่เป็นไอเดียท่ีแย ่เพราะวา่จะดูเหมือนไม่มีความพยายามในการผลิตวดีีโอมากพอใน 
Youtube และอาจจะไม่ทนัสมยั บางทีอาจจะน ามาตดัต่อใหม่หรือถ่ายท าใหม่ดีกวา่  

(7) จา้งมืออาชีพ (Hire a Pro) 
ถา้ไม่มีความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์ท่ีใชผ้ลิตวีดีโอ สามารถจา้งบุคลากร หรือ

บริษทัจากภายนอกมาผลิตวดีีโอให ้หรือจา้งมาสอนวธีิการผลิตท่ีถูกตอ้ง 
(8) แหกกฎบา้ง (Break the Rules) 
การแหกฎบางอยา่งเป็นส่ิงท่ีท าให้วดีีโอนั้นจะดูดีข้ึน ไม่เป็นไรท่ีจะคิดอะไรนอก

กรอบบา้ง เช่น เม่ือตอ้งการสร้างภาพท่ีดูแปลกๆและเท่เพื่อกลุ่มวยัรุ่น ช่างภาพจึงเอากลอ้งออกมา
จากขาตั้ ง เพื่อท าให้ เกิดการสั่นของกล้องโดยตั้ งใจ กล่าวคือท าอย่างไรก็ได้เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคข์องคุณท่ีตอ้งการ 

 



26 

2) ดา้นเน้ือหา 
(1) ตอ้งบนัเทิง (Be Entertaining) 
เป็นกฎขอ้แรกท่ีเห็นไดช้ัดท่ีสุด คือตอ้งท าวีดีโอให้ดูเพลิดเพลิน ผูช้มชอบท่ีจะ

เพลิดเพลินอยูแ่ลว้ ผูผ้ลิตแค่ตอ้งตอบสนองความตอ้งการของผูช้ม แต่ถา้วีดีโอน่าเบ่ือก็จะไม่มีใคร
รับชม ถา้คุณตอ้งการขายสินคา้ ตอ้งหาทางท าใหม้นัเพลิดเพลินเพื่อท าใหผู้ช้มดูไดจ้นจบวดีีโอ 

(2) ตอ้งใหค้วามรู้ (Be Informative) 
การท าใหเ้พลิดเพลินนั้นเป็นส่ิงท่ีส าคญั แต่การให้ความรู้นั้นส าคญัไม่แพก้นั มนั

คือการผสมผสานระหว่างการเรียนรู้และความเพลิดเพลินเป็นการให้การบนัเทิงควบคู่กบัสาระ
ความรู้ (Edutainment) ผูช้มจะมาชมเพื่อความบนัเทิงแต่ผูช้มยงัไดค้วามรู้ไปดว้ย 

(3) ตอ้งท าใหส้นุก (Go for the Funny) 
การท าให้วีดีโอของคุณบนัเทิง วิธีท่ีดีท่ีสุดคือการท าให้มนัสนุก เน่ืองจากผูช้ม

ตอ้งการท่ีจะหวัเราะ และผูช้มจะจ าวดีีโอท่ีสนุกท่ีพวกเขาดูบน Youtubeได ้และวดีีโอฮิตในเวบ็ไซต์
Youtube ส่วนมากจะเป็นวีดีโอท่ีสนุก ตลก ขบขนั ดงันั้นอยา่ให้วีดีโอเครียดเกินไป ตอ้งท าให้สนุก
เขา้ไวเ้พื่อท าใหเ้กิดความรู้สึกร่วมกนัระหวา่งผูช้มกบัวดีีโอของผูผ้ลิต 

(3) ท าใหส้ั้น (Keep it Short)  
ส่ิงหน่ึงท่ีสามารถฆ่าวีดีโอของคุณเลยคือการท าให้มนัยาวเกินไป เน่ืองจากผูช้ม

ในยุคสมยัน้ีจะจดจ่อกบัส่ิงหน่ึงเพียงแค่เวลาสั้นๆ แต่ไม่ควรท าให้มนัสั้นเกินไปหรือไม่ควรให้จบ
เร็วเกินไปกวา่เน้ือหาท่ีน าเสนอ 

(4) ท าใหเ้รียบง่าย (Keep it Simple) 
ไม่จ  าเป็นต้องลงทุนเยอะไปกับวีดีโอใน  Youtube เน่ืองจากจะท าให้ดูตั้ งใจ

เกินไปและส าหรับโลกออนไลน์มนัจะดูแย่มาก ดงันั้นแค่ยืนพูดกบักล้องแค่นั้นก็อาจจะเพียงพอ
แลว้ส าหรับโลกออนไลน์ 

(5) ตอ้งมีจุดสนใจ (Stay Focused)  
การมีจุดสนใจเป็นส่วนหน่ึงของการท าให้วีดีโอของคุณดูเรียบง่าย จ าไวว้า่คุณมี

เวลาเพียงแค่ไม่ก่ีนาทีท่ีจะส่ือสารออกไปให้ผูช้ม จงใช้จุดสนใจแค่จุดเดียวและส่ือสารออกไปให้
แขง็แรงท่ีสุด  

(6) ส่ือสารใหช้ดัเจน (Communicate a Clear Message) 
เม่ือคุณผลิตวีดีโอออกมาคุณตอ้งแน่ใจว่าคุณส่ือสารออกมาไดช้ดัเจนและเขา้ใจ

ง่าย ผูช้มตอ้งเขา้ใจส่ิงท่ีเราตอ้งการส่ือออกไป โดยไม่ท าให้รูปแบบการผลิตมาก่อกวนเน้ือหาท่ีจะ
ส่ือออกไปได ้
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(7) หลีกเล่ียงการยดัเยยีดโฆษณา (Avoid the Hard Sell) 
ใน Youtube การไม่ยดัเยียดโฆษณาจะได้ผลมากกว่าการยดัเยียดโฆษณา ตอ้ง

โฆษณาแบบมีเล่ห์เหล่ียมมากกวา่จะโชวส์าธิตสินคา้ไปเลย ถา้ยดัเยยีดโฆษณามากเกินไปอาจจะท า
ใหผู้ช้มร าคาญและอาจปิดวดีีโอของคุณไปเลย 

(8) ท าใหส้ดใหม่เสมอ (Keep it Fresh) 
วดีีโอในโลกออนไลน์ส่วนใหญ่ท ามาและจะถูกลืมภายในแค่เดือนหรือสองเดือน

เท่านั้น เน่ืองจากในโลกออนไลน์มีคนโพสตค์ลิปใหม่ๆ วนัละเป็นพนัๆ คลิป ดงันั้นควรท าให้ช่อง
ใหม่เสมอดว้ยการโพสตค์ลิปใหม่เร่ือยๆ สม ่าเสมอ  

3) ดา้นการสร้างยอดขาย 
ใส่เวบ็ไซตล์งไปในวดีีโอ (Include your Website’s Address in your Video) 
การเขียนท่ีอยูเ่วบ็ไซต์ฝังลงไปในวีดีโอเป็นหลกัการตลาดท่ีส าคญัส าหรับ Youtube 

ท่ีสามารถน าผูช้มวีดีโอมายงัท่ีเวบ็ไซตไ์ด ้และตอ้งให้แน่ใจว่าช่ือเวบ็ไซต์ใหญ่พอท่ีจะสามารถให้
ผูช้มอ่านและจดจ าไดห้รือไม่ และจะเป็นการดีท่ีจะใส่ไวต้ั้งแต่เร่ิมวดีีโอ 

(1) ใ ส่  URL ข อ ง คุ ณ ใน ค าบ ร ร ย าย ไป ด้ ว ย  (Include Your URL in the 
Accompanying Text) 

เม่ืออพัโหลดลิงคว์ีดีโอและมีการบรรยายใตว้ีดีโอ อย่าลืมท่ีจะใส่ URL เวบ็ไซต์
ของคุณลงไปดว้ย 

(2) เช่ือมโยงช่อง Youtube ของคุณ (Link from Your Channel Page) 
นอกจาจะใส่ URL ไวต้รงค าบรรยายแล้วอย่าลืมใส่เว็บไซต์ของคุณจากช่อง

Youtube ของคุณในหนา้ประวติัของช่อง Youtube ท าใหผู้ช้มของช่องคุณสามารถไปยงัเวบ็ไซตข์อง
คุณได ้

นอกจากน้ี Wertime and Fenwick (2008) ยงัแนะน าแนวทางการปฏิบัติด้านการตลาด
ดิจิตอลในการสร้างเน้ือหาโดยผูบ้ริโภคท่ีน่าสนใจไวด้งัต่อไปน้ี 

1) จริงใจ 
เน้ือหาท่ีสร้างโดยผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะเป็นผลงานท่ีสร้างดว้ยใจรัก อิสระ และเอา

จริงเอาจงั คุณสมบัติเหล่าน้ีเป็นเคล็ดลับส าคญัท่ีท าให้ช่อง Youtube ประสบความส าเร็จเพราะ     
แบรนด์ท่ีพูดออกมาจากใจจริงท าให้ดูจริงใจอยา่งท่ีสุด และถา้นกัการตลาดตอ้งการเขา้ไปเป็นส่วน
หน่ึงของผลงาน ตอ้งจริงใจและตอ้งท าใหก้ลมกลืนกบัเน้ือหากบัช่องนั้นดว้ย 
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2) ท าความเขา้ใจกบัลกัษณะพื้นฐานของแต่ละเวบ็ไซตแ์ละส่ือสารใหก้ลมกลืน 
นกัการตลาดดิจิตอลท่ีประสบความส าเร็จตอ้งขยนัศึกษาท าความเขา้ใจลกัษณะของ

ผูบ้ริโภคให้ลึกซ้ึงว่าเป็นอยา่งไร แลว้ออกแบบหัวขอ้การสนทนาให้มีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกนั และ
ขอ้ความกระชบั ตรงประเด็น ไม่ยาวจนเกินไป นอกจากน้ียงัแนะน าอีกวา่ตอ้งพยายามเขียนเน้ือหาท่ี
เชิญชวนใหเ้กิดการส่ือสารสองทาง เช่นการถามความคิดเห็นผูบ้ริโภค เป็นตน้ และยงัแนะน าให้ซ้ือ
พื้นท่ีโฆษณาในอินเทอร์เน็ตผ่าน Google Adwords เพื่อให้ข้อมูลท่ีต้องการมาปรากฏบนหน้า
เวบ็ไซต์การสืบคน้มากกว่าขอ้มูลท่ีไม่ตอ้งการให้ปรากฏ เช่น รายการโทรทศัน์โดนผูบ้ริโภคให้
ความเห็นในแง่ลบ แต่เจา้ของรายการโทรทศัน์น าขอ้มูลเชิงบวกเก่ียวกบัรายการโทรทศัน์ลงโฆษณา
ผา่น Google Adwords เพื่อใหข้อ้มูลเชิงบวกปรากฏก่อนขอ้มูลเชิงลบ 

3) เปิดโอกาสใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมสร้างเน้ือหา 
การเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคมีส่วนร่วมสร้างเน้ือหานั้นท าใหผู้บ้ริโภคมีความรู้สึกเป็น

อนัหน่ึงอนัเดียวกบัแบรนด์เป็นอยา่งดีและสนบัสนุนใหเ้กิดการส่ือสารแบบสองทาง และมีส่วนให้
ผูช้มผลกัดนัสินคา้เป็นอย่างดี อีกทั้งนักการตลาดตอ้งท าให้การสร้างเน้ือหาของผูบ้ริโภคนั้นน่า 
เช่ือถือ รวมถึงการให้ความส าคญัแก่ความคิดเห็นของผูบ้ริโภคอยา่งงจริงจงั ตวัอย่างเช่น การเชิญ
ชวนผูบ้ริโภคในการส่งผลงานการประกวดโฆษณาเป็นวิธีท่ีนกัการตลาดนิยมเป็นอย่างมากในยุค
แรกๆ และประสบความส าเร็จเป็นอยา่งมาก เช่น ปี 2006 บริษทั ฟริโตเลย ์และ Dove ไดเ้ชิญชวน
ให้ส่งผลงานประกวดโฆษณา ปรากฏว่ามีผูเ้ข้าร่วมส่งผลงานมากกว่า 1,000 เร่ืองและได้เห็น
แนวคิดของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อแบรนดอ์ยา่งหลากหลาย 

4) น าความคิดเห็นของผูบ้ริโภคมาใชป้ระโยชน์และอยา่ลืมตอบกลบั 
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น ค าวิจารณ์ ปัญหา ข้อสงสัย และความกังวลใจของ

ผูบ้ริโภคลว้นเป็นแหล่งขอ้มูลส าคญัต่อการวิจยัตลาด ไม่เพียงแต่เฉพาะแบรนด์ของตวัเองแต่ยงัได้
ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่งอีกด้วย ส่ิงเหล่าน้ีท่ีผูบ้ริโภคส่งมาท าให้นักการตลาดเหมือนอยู่ในห้องวิจยั
ตลาด และตอ้งละเอียดลออกบัขอ้มูลท่ีไดรั้บและพิจารณาให้ถ่ีถว้นวา่ผูบ้ริโภคพูดถึงแบรนดอ์ยา่งไร 
เน้ือหาเป็นอยา่งไร แสดงความเห็นดว้ยอารมณ์แบบไหน เพื่อให้รู้แน่ชดัว่าแบรนด์เป็นแบบใดใน
ตลาด และถา้เห็นวา่ผูบ้ริโภคเขา้ใจผดิหรือตอ้งการขอ้มูลท่ีมากข้ึนตอ้งท าการตอบโตอ้ยา่งนุ่มนวล 

5) เลือกใชค้นดงัมาโปรโมทแบรนด ์
ในโลกดิจิตอลมีคนท่ีมีช่ือเสียงและมีแฟนคลบัมากมายหรือท่ีเรียกติดปากกนัวา่เนต

ไอดอล (Net Idol) บุคคลเหล่าน้ีอาจมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ของแบรนด์ซ่ึงสามารถ
น ามาใชโ้ปรโมทได ้
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6) ใชก้ลยทุธ์การโหวตลงคะแนนเพื่อดึงผูบ้ริโภคใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของแบรนด ์
การเปิดลงคะแนนเป็นเน้ือหาแบบหน่ึงท่ีเปิดโอกาสให้ผูบ้ริโภคมีช่องทางการ

แสดงออกผา่นการโหวต เป็นอีกวธีิหน่ึงท่ีท าใหผู้บ้ริโภคมีส่วนร่วมไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
กลยทุธ์ในการผลิตวดีีโอใน Youtube ให้มีประสิทธิภาพนั้นจะแตกต่างกบัการผลิตวีดีโอใน

โทรทศัน์เป็นอย่างมากเน่ืองดว้ยบริบทของส่ือ ช่องทาง ผูรั้บชมและผูผ้ลิต โดยสรุปคือตอ้งมีการ
ผสมผสานเน้ือหาท่ีไดรั้บความเพลิดเพลินและไดค้วามรู้ไปดว้ยและกลยุทธ์ท่ีดีท่ีสุดคือการสร้าง
เสียงหัวเราะ และวีดีโอนั้นตอ้งเรียบง่ายและดูดีในจอท่ีเล็ก อีกทั้งการใส่ URL ฝังลงไปในท่ีต่างๆ
อาจท าให้วีดีโอและช่องของประสบความส าเร็จไดมี้หลากหลายวิธีและทฤษฎีซ่ึงแนะน าการผลิต
วดีีโอใน Youtube ให้ประสบความส าเร็จ ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาและคน้ควา้จึงไดเ้ลือกใชท้ฤษฎีของ 
Miller (2011) ท่ีได้แนะน าแนวทางในการผลิตวีดีโอใน  Youtube ให้มีประสิทธิภาพทางด้านการ
ส่ือสารทั้ง 3 ดา้นคือดา้นภาพ ดา้นเน้ือหา และดา้นการสร้างยอดขาย และอีกทฤษฏีท่ีไดแ้นะน าการ
ส่ือสารการตลาดใน  Youtube ให้มีประสิทธิภาพ คือ Wertime and Fenwick (2008) ท่ีกล่าวไป
ขา้งตน้ ซ่ึงทั้งสองทฤษฏีท่ีกล่าวมาจะถูกน าไปใชใ้นการศึกษาผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ผา่น Youtube 
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้จิยัไดเ้ลือกไว ้

ผูว้ิจยัไดใ้ช้แนวคิดน้ีน ามาศึกษาถึงวิธีการใช้กลยุทธ์การส่ือสารของช่อง Gutumdaiโดยใช้
กลยทุธ์ของ Miller (2011) ดา้นเน้ือหาเป็นแนวทางในการวจิยั ไดแ้ก่ การให้ความรู้ ให้ความบนัเทิง
และสนุกแก่ผูช้ม การท าให้สั้นและเรียบง่าย รายการมีจุดสนใจและส่ือสารออกมาไดช้ดัเจน การท า
ให้สดใหม่เสมอ การหลีกเล่ียงการยดัเยียดโฆษณา และวิธีการใช้กลยุทธ์การส่ือสารดา้นการตลาด 
ของช่อง Gutumdai โดยใช้กลยุทธ์ของ Wertime and Fenwick (2008) ท่ีได้แนะน ากลยุทธ์การ
ส่ือสารการตลาดการ เป็นแนวทางในการศึกษา ไดแ้ก่ มีความจริงใจในการส่ือสาร การเปิดโอกาส
ให้ผูช้มมีส่วนร่วม การน าความเห็นของผูบ้ริโภคมาใช้ การเลือกคนดงัมาโปรโมท การใช้กลยุทธ์
การโหวตลงคะแนน และความเขา้ใจลกัษณะเวบ็ไซต์ Youtube ของผูผ้ลิต  
 

2.3.4 โปรแกรมพันธมิตร Youtube (Youtube Partner Program) 
โปรแกรมพนัธมิตรเป็นโปรแกรมท่ีเปิดโอกาสใหเ้จา้ของคลิปร่วมหารายไดก้บั Youtube 

ซ่ึงการหารายไดก้บัโปรแกรมพนัธมิตรท าไดห้ลายวธีิ แต่วธีิท่ีนิยมและใครๆ ก็ท าไดคื้อหารายได้
จากโฆษณา (ธญัธชั นนัทช์นก, 2558) 

โปรแกรมพนัธมิตรของ Youtube (Youtube Partner Program) เร่ิมตน้ข้ึนในปี พ.ศ. 2550 
ในสหรัฐฯ โดยน าเสนอทรัพยากรและโอกาสใหแ้ก่ผูส้ร้างสรรคเ์น้ือหาในการปรับปรุงทกัษะขยาย
ฐานผูช้มและสร้างรายไดโ้ดย Youtubeโดย Youtube แบ่งปันรายไดจ้ากโฆษณาใหแ้ก่ผูส้ร้างสรรค ์
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โดยโปรแกรมน้ีมีพนัธมิตรมากกวา่หน่ึงลา้นรายทัว่โลกจากกวา่ 30 ประเทศ ซ่ึงหลายพนัช่องมียอด
รายไดห้ลกัแสนดอลลาร์ในแต่ละปี (ศตพล จนัทร์ณรงค,์ 2558)   

คุณสมบติัของคลิปวีดีโอท่ีสามารถท าเงินไดจ้ะตอ้งมีเน้ือหาในคลิปวีดีโอเขา้กนัไดก้บัผูล้ง
โฆษณา กล่าวคือเหมาะสมกบักลุ่มผูช้มทุกประเภท หากจะมีเน้ือหาไม่เหมาะสมก็ตอ้งมีเป็นเพียง
ส่วนนอ้ยเท่านั้น และเราตอ้งเป็นเจา้ของเน้ือหาทุกอยา่งในคลิปวดีีโอหาไม่ใช่เจา้ของก็จะตอ้งไดรั้บ
อนุญาตเสียก่อน อีกทั้ งเน้ือหาในคลิปจะต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดในการให้บริการและ
หลกัเกณฑข์อง Youtube เม่ือคุณสมบติัของคลิปวีดีโอสามารถท าเงินไดแ้ลว้ ช่องทางการเปิดรับเงิน
ตอ้งรับผ่านจากบญัชี Adsense เท่านั้นซ่ึงผูใ้ช้ตอ้งสมคัรบญัชี Adsense เพื่อจะรับเงินจากเวบ็ไซต์ 
Youtube ได ้หลกัจากนั้นจะตอ้งสะสมยอดรายไดใ้ห้ถึง 100 ดอลลาร์จึงจะสามารถเบิกเงินออกผา่น
บญัชีของ Adsense ได ้(ธญัธชั นนัทช์นก, 2558) 

จุดเด่นของโปรแกรมพนัธมิตรน้ีหลกัๆคือสามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัผูร่้วมโครงการ และมี
ความยืดหยุ่นสูง อีกทั้ งยงัสามารถติดตามและจัดการวีดีโอได้ง่ายเน่ืองจากฟังก์ชั่น Youtube 
Analytic ช่วยวเิคราะห์และรายงานขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ยา่งละเอียด (ธญัธชั นนัทช์นก, 2558) 

และผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลลกัษณะและแหล่งท่ีมาของรายไดท่ี้มาจากโปรแกรมพนัธมิตร 
Youtube หล ากห ล าย ช่ อ งท าง  ดั ง น้ี  1) ก ารโฆ ษณ า  (Advertisements) 2) ผู ้ ติ ด ต าม  (Paid 
Subscription) และ 3) สินคา้ (Merchandise) (ธญัธชั นนัทช์นก, 2558; Youtube, 2016c) 

1) การโฆษณา (Advertisements) คือการหารายไดจ้ากโฆษณาท่ีแสดงในช่องของ
เราซ่ึงรูปแบบโฆษณาในYoutube มีหลากหลายแบบดว้ยกนั คือ 

(1) โฆษณาแบบดิสเพลย ์(Display Ads) โฆษณาท่ีจะแยกห่างจากวีดีโอหลกัซ่ึง
ปกติจะอยู่ทางด้านขวามือของวีดีโอหลักโดยอยู่เหนือวีดีโอแนะน าอีกที หรือท่ีเรียกอีกอย่างว่า
โฆษณาแบนเนอร์ ซ่ึงเป็นป้ายโฆษณาขนาด 300x250 หรือ 300x60 Pixel จะปรากฏในเฉพาะการ
รับชมจาก เดสกท์อ็ป หรือ คอมพิวเตอร์เท่านั้น 
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ภาพที ่2.3  พื้นท่ีสีแดงแสดงพื้นท่ีตวัอยา่งโฆษณาแบบดิสเพลย ์
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2559ฉ. 
 

(2) โฆษณาซ้อนทบั (Overlay Ads) โฆษณาลกัษณะก่ึงโปร่งใส แสดงซ้อนทบั
อยูบ่ริเวณส่วนล่างของวีดีโอหลกั โดยเป็นส่ือสมบูรณ์ รูปภาพ หรือโฆษณาแบบดิสเพลยท่ี์ปรากฏ
เป็นโฆษณาซ้อนทบัท่ีด้านล่างของวิดีโอขนาด 468x60 หรือ 728x90 pixel ลกัษณะเป็นขอ้ความ
หรือโฆษณาแบบรูปภาพ จะปรากฏในเฉพาะการรับชมจาก เดสกท์อ็ป หรือ คอมพิวเตอร์เท่านั้น  

 

 
 
ภาพที ่2.4  พื้นท่ีสีแดงแสดงพื้นท่ีตวัอยา่งโฆษณาแบบซอ้นทบั 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2559ฉ. 

 
(3) โฆษณาวีดีโอแบบข้ามได้ (Skippable Video Ads) เป็นวีดีโอท่ีแสดงเต็ม

หนา้จอวดีีโอหลกั โดยแทรกอยูก่่อน, ระหวา่ง หรือหลงัวดีีโอหลกั และผูช้มสามารถกดขา้มโฆษณา
ได้เม่ือเล่นไปแล้ว 5 วินาที จะปรากฏในการรับชมจาก เดสก์ท็อป คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคล่ือนท่ี 
โทรทศัน์ และคอนโซลเกม  
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ภาพที ่2.5  พื้นท่ีสีแดงแสดงพื้นท่ีตวัอยา่งโฆษณาแบบขา้มได ้
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2559ฉ. 

 
(4) โฆษณาวีดีโอท่ีขา้มไม่ได ้(Non-Skippable Video Ads) มีลกัษณะการท างาน

เหมือนกบัโฆษณาแบบขา้มไดแ้ต่ในลกัษณะน้ีผูช้มไม่สามารถกดขา้มได ้ผูดู้ตอ้งดูโฆษณาวิดีโอ
แบบขา้มไม่ไดก่้อนดูวดีิโอของคุณ และโฆษณาวดีิโอท่ีขา้มไม่ไดแ้บบยาวสามารถมีความยาวไดไ้ม่
เกิน 30 วนิาที ซ่ึงวดีิโอเหล่าน้ีสามารถแสดงก่อน ระหวา่งเล่น หรือหลงัวดีิโอหลกั จะปรากฏในการ
รับชมจาก เดสกท์อ็ป คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์เคล่ือนท่ี  
  

 
 
ภาพที ่2.6  พื้นท่ีสีแดงแสดงพื้นท่ีตวัอยา่งโฆษณาวีดีโอท่ีขา้มไม่ได ้
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2559ฉ. 
 

ผูล้งโฆษณาสามารถลงโฆษณาใน YouTube ได ้2 วธีิดว้ยกนัดงัน้ี 1) การลง
โฆษณาใน YouTube ผา่นการประมูลและการตั้งราคาของ AdWords และ 2) การจองต าแหน่งบน
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เวบ็ไซตผ์า่นตวัแทนการขายของ YouTube หรือ DoubleClick MediaVisor วธีิน้ีเรียกวา่การซ้ือส่ือท่ี
จองไว ้(ยทููบ, 2559ฉ) 

การค านวณค่าโฆษณาจากผูล้งโฆษณาผ่านโปรแกรมพนัธมิตรมี 3 ช่องทางคือ 
(ศตพล จนัทร์ณรงค์, 2558; ธัญธัช นันท์ชนก, 2558) 1) ราคาต่อ 1 คลิก CPC (Cost-per-Click) คือ
จ านวนเงินท่ีคุณได้รับในแต่ละคร้ังท่ีผูใ้ช้คลิกโฆษณาของคุณผูล้งโฆษณาเป็นผูก้  าหนด CPC 
ส าหรับโฆษณาใดๆ โดยผูล้งโฆษณาบางรายอาจเต็มใจท่ีจะจ่ายเงินต่อคลิกมากกวา่ผูล้งโฆษณาราย
อ่ืน ทั้ งน้ีอยู่กับส่ิงท่ีพวกเขาลงโฆษณา 2) โฆษณาแบบ  CPM (Cost-per-1,000 Impressions) คือ 
ตน้ทุนต่อการแสดงผลพนัคร้ัง ผูโ้ฆษณาท่ีใชโ้ฆษณาแบบ CPM จะตั้งราคาท่ีตอ้งการต่อการแสดง
โฆษณา 1,000 คร้ัง เลือกต าแหน่งโฆษณาท่ีตอ้งการให้แสดง และจ่ายเงินทุกคร้ังท่ีโฆษณาปรากฏ
ส าหรับผูเ้ผยแพร่ สามารถเป็นได้ทั้ งโฆษณาแบบข้อความหรือแบบรูปภาพ โดยมีการก าหนด
ต าแหน่งเป้าหมายเสมอ  3) รายได้ต่อการแสดงผลพันคร้ัง  (RPM) คือ การแสดงถึงรายได้
โดยประมาณท่ีคุณจะไดรั้บทุกๆการแสดงผล 1,000 คร้ังท่ีคุณไดรั้บ RPM ไม่ไดแ้สดงถึงรายได้ท่ี
แทจ้ริงของคุณ แต่เป็นการค านวณโดยหารรายไดโ้ดยประมาณของคุณดว้ยจ านวนคร้ังการดูหน้า
เวบ็ จ านวนการแสดงผล หรือขอ้ความคน้หาท่ีคุณไดรั้บแลว้คูณดว้ย 1,000    

ในเร่ืองของส่วนแบ่งรายไดท่ี้ผูผ้ลิตจะไดรั้บจากโปรแกรมพนัธมิตรไม่สามารถ
บอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือตวัเลขได้ตายตวั แต่ตวัเลขโดยประมาณอยู่ท่ี 55% จากค่าโฆษณาท่ีทาง 
Youtube ไดรั้บ โดยทาง Youtube ไม่ไดรั้บรับประกนัวา่ส่วนแบ่งของเราจะไดเ้ท่าไหร่ เพราะรายได้
จะมาจากส่วนแบ่งของค่าโฆษณาท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีผูช้มวีดีโอของเรา หรือมีคนคลิกดูโฆษณาในช่อง
ของเรา นัน่หมายความวา่ถา้คนดูมากข้ึนก็จะท าให้รายไดข้องเรามากข้ึน และ Youtube จะจ่ายส่วน
แบ่งใหก้บัผูผ้ลิตต่อเม่ือผูผ้ลิตมีบญัชี Adsense และเช่ือมโยงมนัเขา้กบั Youtube และตอ้งสะสมยอด
รายไดใ้หถึ้ง 100 ดอลลาร์จึงสามารถเบิกเงินออกจากบญัชี Adsense ได ้(ธญัธชั นนัทช์นก, 2558) 

2) ผูติ้ดตาม (Paid Subscription) คือการหารายได้จากช่องประเภทท่ีตอ้งช าระเงิน
สมคัรสมาชิกถึงจะดูได้ โดยท่ีเจา้ของช่องจะตอ้งตั้งสถานะของช่องในรูปแบบของช าระเงิน (Paid 
Channel) ท่ีเรียกว่า Youtube Red ซ่ึงในระบบน้ี ซ่ึงปัจจุบัน  Youtube Red มีให้บริการเฉพาะใน
สหรัฐอเมริกาเท่านั้น 

3) สินคา้ (Merchandise) คือการหารายได้จากสินค้าของร้านค้าออนไลน์ผ่านการ
อธิบายประกอบเก่ียวกบัสินคา้ไวใ้นคลิปวีดีโอ (Annotation) หรือเรียกว่าการ์ดผูส้นับสนุน โดย
เจา้ของช่องสามารถก าหนดรูปร่างหน้าตา ช่วงเวลาท่ีจะแสดงข้ึนมาได้ โดยผูดู้จะเห็นการ์ดของ
สินคา้ปรากฏข้ึนมาเป็นเวลา 2-3 วินาที และสามารถคลิกไอคอนในมุมขวาบนของวิดีโอเพื่อเรียกดู
การ์ดเพื่อลิงคไ์ปยงัเวบ็ไซตผ์ูส้นบัสนุนได ้

https://support.google.com/partners/answer/6030919
https://support.google.com/partners/answer/6030919
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ภาพที ่2.7  พื้นท่ีสีแดงแสดงพื้นท่ีตวัอยา่งการ์ดผูส้นบัสนุน 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2559ฉ. 
 

เกณฑใ์นการสร้างรายไดจ้ากโปรแกรม Youtube Partner 
เวบ็ไซต ์(ยทููบ, 2559ฉ) ไดบ้อกถึงเกณฑใ์นการสร้างรายไดจ้ากวดีิโอ 

1) เน้ือหาของคุณจะตอ้งเขา้กนัไดก้บัผูล้งโฆษณา 
2) สร้างเน้ือหาหรือไดรั้บอนุญาตใหใ้ชเ้น้ือหานั้นในเชิงพาณิชยไ์ด ้
3) สามารถจดัเตรียมเอกสารอา้งอิงท่ีใชใ้นการพิสูจน์สิทธ์ิทางการคา้ของผูผ้ลิตได ้
4) เน้ือหาสอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดในการให้บริการและหลกัเกณฑ์ของชุมชนของ

Youtube 
โดยผูว้ิจยัจะท าการศึกษาแหล่งท่ีมาในการสร้างรายไดข้องช่อง Gutumdai จากโปรแกรม

พนัธมิตร Youtube ในดา้นต่างๆ เช่น รายไดห้ลกัจาก จากโฆษณา ผูติ้ดตาม หรือ จากสินคา้ อีกทั้ง
ผูว้ิจยัจะท าการศึกษาจ านวนการปรากฏ และประสิทธิภาพจากโฆษณาบนเวบ็ไซต์ Youtube ทั้ง 4 
ประเภท คือ โฆษณาแบบดิสเพลย์ (Display Ads) โฆษณาซ้อนทบั (Overlay Ads) โฆษณาวีดีโอ
แบบข้ามได้ (Skippable Video Ads) และ โฆษณาวีดีโอท่ีข้ามไม่ได้ (Non-Skippable Video Ads) 
รวมไปถึง แหล่งท่ีมาจากรายไดต้ามภูมิศาสตร์ และแหล่งท่ีมาของรายไดจ้ากโปรแกรมพนัธมิตร 
 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัลขิสิทธิ์ 
 

Biagi (อ้างถึงใน พิมพ์พร พุฒิสาร, 2553) อธิบายว่าเม่ือระบบดิจิตอลเกิดข้ึนและได้รับ
ความนิยมในวงกวา้ง ส่งผลให้ขอ้มูลต่างๆถูกขโมยและน ามาผลิตใหม่เพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ได้ง่ายข้ึน ท าให้ผูผ้ลิตทั้งท่ีเป็นองค์กรและเป็นบุคคลตอ้งสูญเสียทรัพยท่ี์สมควรจะได้ นักเขียน 
ผูผ้ลิตหนงั นกัร้อง และกลุ่มสร้างสรรคผ์ลงานท่ีผลิตผลงานส่ือออกมา ต่างกงัวลวา่เน้ือหาส่ือท่ีผลิต
นั้ น จะ ถู กน าไป ใช้  น าไปดัดแปล งให้ อยู่ ใน ลักษณ ะ ส่ื อหลายช นิ ด  (Different Format)          

https://support.google.com/youtube/answer/6162278
http://www.youtube.com/t/terms
http://www.youtube.com/t/terms
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นอกจากน้ี Biagi ยงัให้ความหมายค าว่า “สิทธิทางปัญญา” คือ สิทธิความเป็นเจา้ของในความคิด
สร้างสรรคห์รือเน้ือหาต่างๆท่ีน าไปแสดงไวบ้นเวบ็ไซตห์รือส่ือชนิดอ่ืนๆ   

งานอนัมีลิขสิทธ์ินั้นถือเป็นทรัพยสิ์นทางปัญญา หรืองานท่ีเกิดจาการใช้สติปัญญาความรู้
ความสามารถ และทรัพยากรในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยผูส้ร้างสรรค์หรือเจ้าของงาน ซ่ึงผู ้
สร้างสรรคต์อ้งมิไดท้  าซ ้ า หรือดดัแปลงจากงานอนัมีลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้น นอกจากจะไดรั้บอนุญาตให้
ใช้งาน หากเป็นเป็นการท าซ ้ าหรือดัดแปลงงานอนัมีลิขสิทธ์ิโดยไม่ได้รับอนุญาต ผูท้  าซ ้ าหรือ
ดดัแปลงงาน ดงักล่าวจะไม่ไดลิ้ขสิทธ์ิในงานท่ีท าซ ้ าหรือดดัแปลงและยงัถือเป็นการกระท าอนัเป็น
การละเมิดลิขสิทธ์ิของผูอ่ื้นดว้ย (รัฐพงศ ์เลาหเลิศวฒันา, 2553)   

ในการผลิตผลงานส าหรับงานโทรทัศน์นั้ นมีหลากหลายองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับ
ช้ินงานของผูอ่ื้นท่ีมีลิขสิทธ์ิเช่นภาพหรือเสียงท่ีเราน ามาใชป้ระกอบในรายการโทรทศัน์ และถา้น า
ช้ินงานท่ีมีลิขสิทธ์ิหรือผลงานของผูอ่ื้นมาใช้คลิปวีดีโอนั้นจะไม่สามารถสร้างรายได้ในเวบ็ไซต ์
Youtubeได ้โดย Youtube มีโปรแกรมการตรวจสอบอตัโนมติัท่ีเรียกวา่ระบบ Content ID 

 
2.4.1 ระบบ Content ID  
คือระบบอตัโนมติัของ Youtube ท่ีรองรับการปรับขนาด ช่วยให้เจา้ของลิขสิทธ์ิสามารถ

ระบุวดีิโอ YouTube ท่ีมีเน้ือหาท่ีตนเป็นเจา้ของได ้(Youtube, 2016a) 
YouTube จะมอบ Content ID ให้กับเจา้ของลิขสิทธ์ิท่ีตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเท่านั้ น 

เพื่อให้ได้รับอนุญาตเจา้ของเน้ือหาจะตอ้งเป็นเจา้ของสิทธ์ิโดยเฉพาะส าหรับส่วนส าคญัของ
เน้ือหาตน้ฉบบัท่ีมกัถูกอพัโหลดโดยชุมชนผูใ้ช ้Youtube บ่อยๆ (Youtube, 2016a)  

ซ่ึงการเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ ต้องมอบส าเนาอ้างอิงของเน้ือหาท่ีมีสิทธ์ิกับ Youtube และ 
Youtube จะใชก้ารอา้งอิงดงักล่าวเพื่อสแกนวดีิโอท่ีอพัโหลดส าหรับเน้ือหาท่ีตรงกนั เม่ือพบวิดีโอท่ี
ตรงกนั Youtube เจา้ของลิขสิทธ์ิสามารถตดัสินใจไดว้า่ตอ้งการจดัการอย่างไรกบัวีดีโอท่ีมีเน้ือหา
ตรงกนั เพื่อสร้างรายได้ เพื่อติดตาม หรือท าการบล็อกวิดีโอท่ีมีเน้ือหาตรงกนัออกไป (Youtube, 
2016a) 

เพื่อให้วิดีโอท่ีผลิตข้ึนมานั้นมีสิทธ์ิในการสร้างรายได้ผูผ้ลิตจะต้องเป็นเจา้ของสิทธ์ิท่ี
จ  าเป็นทั้งหมดในการใชภ้าพและเสียงในเชิงพาณิชยไ์ม่วา่เน้ือหาดงักล่าวจะเป็นของผูผ้ลิตหรือของ
บุคคลอ่ืนเช่น โลโก ้ภาพขนาดย่อ ดนตรีเร่ิม/ดนตรีจบ/ดนตรีพื้นหลงั อินเทอร์เฟซของซอฟตแ์วร์ 
และวิดีโอเกม เป็นตน้ หากตดัสินใจท่ีจะน าเน้ือหาบุคคลท่ีสามลงในวิดีโอ จ าเป็นตอ้งแสดงสิทธ์ิ 
ในการใชง้านและสร้าง รายไดจ้ากเน้ือหาน้ีบน Youtube อยา่งชดัเจน ซ่ึงการแสดงสิทธ์ิดงักล่าว จะ

https://support.google.com/youtube/answer/1311402
https://support.google.com/youtube/answer/107004
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อยู่ในรูปแบบ ของการอนุญาตอย่างชดัเจนและเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูถื้อสิทธ์ิ เพื่อให้แน่ใจว่า
ไม่ไดล้ะเมิด ลิขสิทธ์ิของบุคคลอ่ืน (Youtube, 2016a) 

อีกทั้ง (Youtube, 2015) ไดแ้นะน าตวัอย่างท่ีถูกตอ้งภายในเวบ็ไซต์ Youtube ของเน้ือหาท่ี
อาจมีสิทธ์ิ ในการสร้างรายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

1) คุณถ่ายภาพยนตร์เก่ียวกบัแมวของคุณ และไม่มีการใส่เพลงประกอบ 
2) วิดีโอของคุณมีเพลงท่ีได้มาจากการจ่ายค่าบริการเพียงคร้ังเดียวแต่ใช้ได้หลาย

คร้ังและคุณสามารถพิสูจน์สิทธ์ิในการใช้เชิงพาณิชยไ์ด้โดยใช้ลิงค์ท่ีไปยงัขอ้ก าหนดของเพลง 
ดงักล่าวนั้นโดยตรง 

3) เพื่อนของคุณสร้างเน้ือหาส าหรับวิดีโอของคุณและระบุเป็นลายลกัษณ์อกัษรว่า
คุณ สามารถใชแ้ละสร้างรายไดจ้ากวดีิโอดงักล่าวได ้

4) คุณไดส้ร้างเพลงตน้ฉบบัดว้ยตนเองและไม่ไดเ้ซ็นสัญญากบัค่ายเพลงใดๆ ไว ้
ตวัอยา่งของเน้ือหาท่ีอาจไม่มีสิทธ์ิในการสร้างรายได ้

1) วดีิโอของคุณมีเพลงท่ีซ้ือมาจาก iTunes หรือมีเน้ือหาท่ีคุณดึงมาจากโทรทศัน์ 
2) คุณแกไ้ขเรียบเรียงเน้ือหาท่ีสร้างโดยบุคคลอ่ืน 
3) เน้ือหาท่ีมีความรุนแรงและ/หรือภาพเปลือยท่ีเจตนาให้เกิดความตระหนกและ

รังเกียจ 
ดงันั้นวิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรองได้ว่าจะสามารถสร้างรายได้จากวิดีโอ Youtube คือการสร้าง 

องคป์ระกอบทุกอยา่งในวดีิโอเองใชจิ้นตนาการในการสร้างสรรคเ์น้ือหาท่ีเป็นตน้ฉบบัอยา่งแทจ้ริง 
ตวัอยา่งของวิดีโอท่ีสามารถประสบความส าเร็จไดบ้น Youtube นั้น ไดแ้ก่ Vlog รายวนัและโฮมวิดี
โอ วิดีโอและบทช่วยสอนเก่ียวกบั DIY มิวสิควิดีโอตน้ฉบบั และภาพยนตร์สั้น เป็นตน้ (Youtube, 
2016c) 

และถา้หากเราละเมิดนโยบายของโปรแกรมพนัธมิตร Youtube เราจะถูกด าเนินการอยา่งใด
อยา่งหน่ึงหรือทั้งหมดต่อไปน้ี (ธญัธชั นนัทช์นก, 2558) 

1) ระงบัขอ้ตกลงการเป็นพนัธมิตรกบั Youtube เช่นไม่สามารถเบิกเงินออกมาจาก
บญัชีได ้

2) ปิดบญัชี AdSense 
3) ระงบัหรือยกเลิกบญัชี Youtube  
4) ปิดโฆษณาในช่อง Youtube ของเรา ซ่ึงท าให้เจ้าของช่องนั้ นไม่สามารถหา

รายไดจ้ากโปรแกรมพนัธมิตร Youtubeไดอี้ก 
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5) ด าเนินการอ่ืนใดๆ ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ก าหนดในการให้บริการและนโยบายของ 
Youtube  

กฎเกณฑ์จากโปรแกรมพนัธมิตร Youtube ท่ีกล่าวมาขา้งตน้มีผลอย่างมากในการสร้าง
รายไดผ้่าน Youtube ซ่ึงผูผ้ลิตจะตอ้งเคร่งครัดในกฎระเบียบท่ีทาง Youtube ไดใ้ห้ไว ้ซ่ึงผูว้ิจยัจะ
ศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างในงานวิจยัวา่ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ไดป้ฏิบติัตามกฎเกณฑ์จากโปรแกรม
พนัธมิตรอย่างเคร่งครัดหรือไม่ และรายไดจ้ากการผลิตรายการโทรทศัน์ผ่านโปรแกรมพนัธมิตร 
Youtube มาจากแหล่งไหนบา้ง  

ลิขสิทธ์ินั้นสามารถเป็นปัญหาและอุปสรรคส่วนหน่ึงในการผลิตผลงานผ่าน เว็บไซต ์
Youtube กล่าวคือผูผ้ลิตจะไม่สามารถเอาผลงานอนัมีเจา้ของลิขสิทธ์ิมาใชก้บัผลงานของตนเองได้
และถ้าน าผลงานของผูอ่ื้นมาทาง Youtube จะมีกระบวนการตรวจจบัท่ีเรียกว่าระบบ Content ID 
และมีมาตรการจดัการ ท าให้ผูผ้ลิตไม่สามารถสร้างรายไดจ้ากคลิปวีดีโอดงักล่าวได ้นอกจากนั้นยงั
อาจจะถูกด าเนินคดีทางกฎหมายได ้ 

ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดท่ีเก่ียวกบัลิขสิทธ์ิมาใช้ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้
ใหก้บัช่อง Gutumdai ทั้งดา้นกฎหมาย และดา้นของ Youtube ท่ีเรียกวา่ระบบ Content ID 
 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด พบวา่มีเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารเพื่อสร้าง
รายไดใ้นเวบ็ไซต ์Youtube ในรูปแบบรายการโทรทศัน์ ดงัน้ี 

สรรพัชญ์  เจียระนานนท์ (2551) ศึกษาเร่ือง การบริหารจัดการสถานีโทรทัศน์ผ่าน
อินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ฟุ๊คดุ๊คด๊อททีวี (Fukduk.tv) ผลการศึกษาพบวา่ สถานีโทรทศัน์ฟุ๊คดุ๊คด๊อท
ทีว ี(Fukduk.tv) มีนโยบายน าเสนอรายการท่ีมีสาระและบนัเทิงในแง่มุมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีต่อสังคม
รายการต่างๆ ภายในช่องฟุ๊คดุ๊คด๊อททีว ี(Fukduk.tv) ผลิตข้ึนมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กบัผูช้ม โดยยึด
หลักการบริหารงานในรูปแบบท่ีมีขนาดไม่ใหญ่ ไม่ซับซ้อน ท าให้การบังคับบัญชาระหว่าง
ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานมีความใกลชิ้ดกนัมากข้ึน รับรู้ความคิดเห็นของพนกังานและดูแลไดอ้ยา่ง
ใกลชิ้ด พนกังานมีอิสระในการคิดสร้างสรรคร์ายการเพื่อให้รายการมีความแปลกใหม่แต่ต่างจาก
ส่ือดั้งเดิม ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตรายการของช่อง ฟุ๊คดุ๊คด๊อททีวี (Fukduk.tv) คือระบบ
อินเทอร์เน็ตท่ีอาจมีความผดิพลาด เช่น อินเทอร์เน็ตล่ม และเน้ือหาในการผลิตรายการจะตอ้งมีการ
คดัสรรและกลัน่กรองให้ดี โดยยึดหลกัจรรยาบรรณของส่ือ ส่วนผลตอบรับของผูช้มจะส่งไดโ้ดย
ผา่นกระดานข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ผูรั้บชมและผูผ้ลิตรายการสามารถติดต่อส่ือสารกนัได ้และ
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จากการศึกษาพบวา่ ผูช้มท่ีเขา้มาชมจะรู้สึกพึงพอใจเน้ือหา และการน าเสนอท่ีมีเอกลกัษณ์ และพึง
พอใจในขอ้เด่นของสถานีโทรทศัน์ผา่นอินเทอร์เน็ตท่ีสามมารถรับชมรายการเวลาใดก็ได ้ 

พชัรภรณ์ ไกรชุมพล (2553) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการส่ือสารผ่าน
เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างช่ือเสียง กรณีศึกษา Youtube ผลการวิจยัพบวา่ผูใ้ห้สัมภาษณ์มี
ทศันคติเชิงบวกต่อ Youtube และมีพฤติกรรมการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยเฉพาะ 
Youtube อยา่งสม ่าเสมอ เน่ืองจากทศันคติท่ีมีต่อ Youtube วา่สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ตนได้และเน่ืองจากอตัราการเติบโตของจานวนผูใ้ช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการส่ือสารทั้งใน
สังคมไทยและต่างประเทศสูงข้ึนทาให้กลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์มีพฤติกรรมการปรับตวัให้ทดัเทียมตาม
สภาพสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปด้วย พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาในรูปแบบของการจดัท าคลิป
วีดีโอท่ีกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์จดัท าข้ึนมาเป็นประเภทเพื่อความบนัเทิง โดยแนวโน้มในอนาคตพบว่า 
ผูค้นในสังคมจะให้ความส าคญัต่อการส่ือสารผ่าน Youtube เพิ่มสูงข้ึน และมีแนวโน้มพฤติกรรม
การใช้ Youtube เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความส าเร็จทั้ งในด้านช่ือเสียง รายได้หรือทาการ
ประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจ  

ญาณิศา ไชยศรีหา, ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ , วิทยา ด ารงเกียรติศกัด์ิ, และสิริวนัทน์ 
ชยัญาณะ (2557) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การสร้างสรรคร์ายการเพื่อน าเสนอทางสถานีโทรทศัน์
ผา่นอินเทอร์เน็ตกรณีศึกษารายการ VRZO ผลการวิจยัพบวา่ผูผ้ลิตรายการ VRZO มีแนวคิดในการ
สร้างสรรค์รายการจากการสังเกตพฤติกรรมของวยัรุ่นท่ีน าปัญหาส่วนตวัไปปรึกษาบุคคลอ่ืนใน
เครือข่ายสังคมออนไลน์อยูม่าก ดงันั้นเพื่อให้วยัรุ่นไดเ้ปิดกวา้งทางความคิด รู้เท่าทนัสังคมจึงเป็น
จุดเร่ิมต้นของรายการ และจากแนวคิดจึงน ามาสู่กลยุทธ์การผลิต 4 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นตอนการ
วางแผนก่อนการผลิต 2) ขั้นเตรียมการผลิต 3) ขั้นการถ่ายท า 4) ขั้นหลงัผลิตรายการ ทั้งน้ีผูผ้ลิตมี
การประเมินผล 2 รูปแบบคือ 1) Formative Evaluation ประกอบด้วยการประเมิน Pilot testing, 
Ongoing Evaluation และ 2) Summative Evaluation และในด้านเจตคติผู ้รับชมรายการพบว่า ผู ้
รับชมมีเจตคติท่ีดีต่อรายการทั้งดา้นเน้ือหาและรูปแบบรายการ เทคนิคการน าเสนอ และผูด้  าเนิน
รายการ ท่ีมีความสนุกสนาน แปลกใหม่และน่าสนใจ  

วรารัตน์ ทพัพิมล (2556) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการใชเ้วบ็ไซต ์Youtube ของนิสิต 
นกัศึกษากบั ความพึงพอใจต่อศิลปินนกัร้องผลการวิจยัพบว่านิสิตนกัศึกษาเพศหญิงมีพฤติกรรม
ดา้นปริมาณการเปิดรับ Youtube เพื่อการชมคลิปเพลงหรือติดตามผลงานเพลงของศิลปินนกัร้องใน
ปริมาณมากกว่าเพศชาย และประเภทของมหาวิทยาลยักบัรายได้ของนิสิต นักศึกษานั้นมีผลต่อ
พฤติกรรมดา้นปริมาณการเปิดรับ Youtube ของนิสิต นกัศึกษา อีกทั้งยงัพบวา่พฤติกรรมดา้นการใช้
ประโยชน์จากเวบ็ไซต์ Youtube ของนิสิต นกัศึกษาในการติดตามผลงานเพลงของศิลปินนกัร้องมี
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ความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจต่อศิลปินนกัร้อง กล่าวคือ เม่ือนิสิต นกัศึกษามีการใชป้ระโยชน์จาก 
Youtube ในการชมคลิปวีดิโอเพลงมาก ก็จะมีความพึงพอใจต่อศิลปินนกัร้องท่ีพวกเขาติดตามมาก
ตามไปดว้ย 

มาริสา อานิตา้ ฟันเดอรวาวเดอะ (2557) ท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีก่อให้เกิดการแบ่งปัน
วิดีโอคลิปส าหรับการตลาดแบบไวรัล  (Viral Marketing) โดยใช้ส่ือเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ผลการวิจยัพบว่าพฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอคลิปผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยมีการแบ่งปัน
วิดีโอคลิปเฉล่ีย 1-5 คร้ังต่อเดือนคร้ังละ 1 คลิปซ่ึงแต่ละคลิปมีความยาวเฉล่ีย 1-3 นาทีโดยส่วน
ใหญ่จะท าการแบ่งปันมาจาก Youtube ลกัษณะเน้ือหาท่ีนิยมแบ่งปันมากท่ีสุด 3 อนัดบัไดแ้ก่ละคร/
ภาพยนตร์/มิวสิควิดีโอ/เกมส์โชวย์อ้นหลงั, คลิปท่ีมีเน้ือหาตลกล้อเลียนและอนัดบัสุดท้ายคลิป
วิดีโอท่ีมีเน้ือหาท่ีเป็นข่าวสารสาระความรู้ส่วนเน้ือหาวิดีโอคลิปท่ีไม่นิยมแบ่งผา่นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ 3 อนัดบัได้แก่คลิปวิดีโอท่ีมีเน้ือหารุนแรงมากท่ีสุดรองลงมาคือเน้ือหาคลิปวิดีโอท่ีมี
ลกัษณะโป๊ลามกอนาจารและอนัดับสุดท้ายคือรีวิวโฆษณาสินคา้นอกจากน้ีพบว่ากลุ่มตวัอย่าง   
ร้อยละ 32 ไม่มีพฤติกรรมการแบ่งปันวิดีโอคลิปผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เน่ืองจากตอ้งการ
ความเป็นส่วนตวั 

ฐิติกร สุทธิสินทอง (2556) การใช้ Youtube กบัการส่ือสารการตลาดของค่ายภาพยนตร์ 
GTH งานวิจยัพบว่า GTH ใช้กลยุทธ์การตลาดแบบไวรัสเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด โดยการ
โฆษณาประชาสัมพนัธ์ข่าวสารผ่านทางคลิปวีดีโอในเว็บไซต์ Youtube และแบ่งปันคลิปไปยงั
เวบ็ไซต์ Social Media ทั้งทาง Facebook และ Twitter ท าให้เกิดการแพร่กระจายของคลิปต่อๆกนั
ไปเป็นวงกวา้ง เป็นไปตามลกัษณะของ Viral Marketing หรือท่ีเรียกวา่ กระบวนการแพร่ไวรัส และ
พบว่าผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตท่ีไดรั้บชมคลิปวีดีโอมีความพึงพอใจโดยรวมในระดบัสูง และการรับชม
คลิปวีดีโอก่อให้เกิดพฤติกรรมในการเขา้ร่วมกิจกรรมหรือรับชมภาพยนตร์ของทางค่ายภาพยนตร์
GTH 

งานวิจยัท่ียกมาเป็นแนวทางในการศึกษา เป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่ือสารออนไลน์
และรายการโทรทศัน์ออนไลน์ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัช้ินในคร้ังน้ี โดยงานวิจยัทั้งหมดมีจุดร่วม
ในการศึกษาการผลิตรายการโทรทศัน์ผา่นส่ือออนไลน์ และการส่ือสารออนไลน์ จึงเป็นแนวทางใน
การศึกษาประเด็นท่ีมีความคลา้ยคลึงกนั ดงันั้นงานวิจยัช้ินน้ีจะน าเสนอในแง่มุมท่ีต่างออกไปใน
การผลิตรายการโทรทศัน์ผ่านส่ือออนไลน์โดยมุ่งเน้นไปท่ีตวัผูผ้ลิตและส่ือ Youtube ท่ีสามารถ
สร้างรายไดใ้หก้บัตวัผูผ้ลิตไดอี้กดว้ย 
 



 

บทที ่3 
 

ระเบียบวจิยั 
 

ในการศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารของช่อง Gutumdai เพื่อสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต ์
Youtube ในรูปแบบรายการโทรทศัน์” ผูว้ิจยัใช้วิธีการวิจยัแบบผสม (Mixed Method) ในการหา
ค าตอบส าหรับการศึกษาวจิยัประกอบดว้ย การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีไดจ้ากการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กับผูผ้ลิตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai และการ
วิเคราะห์ตวับทของรายการ (Textual Analysis) ในส่วนของการวิจยัในเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากการรับชมรายการช่อง Gutumdai 
และรายงานจากโปรแกรม Youtube Analytics ช่อง Gutumdai  
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 
 

ประชากรซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ีจะเลือกสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) โดยผูว้จิยัท าการเลือกเฉพาะ ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ช่อง Gutumdai ทั้งหมดซ่ึงมีจ านวน 
2 คน ไดแ้ก่ 

1) นายหงษ์ชัย ภูบุตตะ อายุ 30 ปี ผูก่้อตั้ งช่อง Gutumdai รับผิดชอบการผลิตทุก
รายการภายในช่อง อีกทั้งเป็นผูค้วบคุมดูแลบญัชีภายในช่อง Gutumdai ทั้งหมด และนกัข่าวอิสระ
สายบนัเทิง นกัเขียนวจิารณ์ภาพยนตร์ และอดีตเบ้ืองหลงัการผลิตรายการโทรทศัน์ต่างๆใหก้บัดารา
เดล่ี, Film maker, IN Channel เป็นตน้ มีประสบการณ์ในวงการโทรทศัน์มากกวา่ 6 ปี 

2) นายนพปฎล พลศิลป์ อายุ 47 ปี  ครีเอทีฟและผู ้ด าเนินรายการภายในช่อง 
Gutumdai จ านวน 3 รายการท่ีเป็นรายการเก่ียวกบัภาพยนตร์คือ รายการเปิดหนา้หนงั  รายก าร ชิ ม
ลางตวัอย่าง และรายการดูมาแล้ว มีอาชีพอิสระด้านนักวิจารณ์ ภาพยนตร์ เพลง อีกทั้งเป็นผูจ้ดั 
รายการวิทยุคล่ืน 101 FM ในอดีตเป็น บรรณาธิการ Channel V Magazine และผูดู้แลเวบ็ไซต์ ใน
สังกดัของ RS Promotion และ Truelife 
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และรายการโทรทศัน์ภายในช่อง Gutumdai 3 รายการจากทั้งหมด 5 รายการ ซ่ึงผูว้จิยัไดท้  า
การคัดเลือกจากรายการยอดนิยมมากท่ีสุด และเป็นรายการท่ีผลิตมาตั้ งแต่เร่ิมการก่อตั้ งช่อง 
Gutumdai ไดแ้ก่ 

1) รายการผูบ้ริโภค 
รายการท่ีเปรียบเทียบของกินของใชช้นิดเดียวกนัแต่แตกต่างกนัท่ีตราสินคา้ (Brand) 

เพื่อใหค้วามรู้ถึงความแตกต่างของสินคา้ท่ีน ามาเปรียบเทียบ เช่น เคร่ืองด่ืม ยา อาหาร เป็นตน้ 
2) รายการเปิดหนา้หนงั 
รายการภาพยนตร์ท่ีรายงานอนัดบัความน่าดูของภาพยนตร์เข้าฉายใหม่ในแต่ละ

สัปดาห์ท่ีมีคนอยากชมมากท่ีสุด 
3) รายการชิมลางตวัอยา่งใหม่ 
รายการภาพยนตร์ท่ีน าตวัอยา่งใหม่มารับชมและให้ความรู้เก่ียวกบัภาพยนตร์พร้อม

ให้ความคิดเห็นต่อตวัอย่างภาพยนตร์เร่ืองนั้น โดยมีการตดัสินจากผูด้  าเนินรายการว่าภาพยนตร์
เร่ืองน้ีน่าดูหรือไม่ เพราะอะไร 

 

3.2 เคร่ืองมือในการวจิัย 
 

3.2.1 เชิงคุณภาพ 
1) สัมภาษณ์เชิงลึกผูผ้ลิตรายการ (In-Depth Interview) 
ผูว้ิจยัใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นเคร่ืองมือในการวิจยัเชิง

คุณภาพ โดยจะเนน้การถามขอ้เท็จจริง (Facts) เก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสารของรายการโทรทศัน์ผา่น
เวบ็ไซต ์Youtube ท่ีก่อให้เกิดรายไดร้วมไปถึงทศันคติของผูผ้ลิตรายการและปัญหาอุปสรรคในการ
ท างานของผูใ้ห้สัมภาษณ์โดยใช้ลกัษณะค าถามในรูปแบบปลายเปิด (Open-End Question) เพื่อให้
ผูต้อบค าถามสามารถตอบค าถามไดอ้ยา่งอิสระและใหผู้ต้อบค าถามขยายความในจุดท่ีน่าสนใจโดย
รูปแบบการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ในลกัษณะก่ึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) ซ่ึง
ผูว้ิจยัจะเตรียมแนวค าถามและกรอบค าถามส าหรับงานวิจยัท่ีผูว้ิจยัได้สร้างข้ึนจากแนวคิดและ
ทฤษฎีในบทท่ี 2 เพื่อให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเก็บข้อมูลได้
ครบถว้นในระหวา่งการสัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์จะมีอุปกรณ์บนัทึกเสียงบนัทึกการสัมภาษณ์ไว้
ตลอดเวลารวมถึงการจดบนัทึก 
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2) ขั้นตอนการสัมภาษณ์ 
ผูว้จิยัใชแ้นวค าถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีผา่นการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้

น าไปสัมภาษณ์ในลกัษณะแบบไม่เป็นทางการ (Informal Interview) เน่ืองจากผูว้ิจยัตอ้งการความ
ยดืหยุน่ในการเก็บขอ้มูล 

ในขั้นตน้การเชิญผูใ้ห้สัมภาษณ์จะท าการติดต่อขอสัมภาษณ์ผา่นทางโทรศพัท ์โดย
บอกถึงวตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์เพื่อส ร้างความเข้าใจในเบ้ืองต้นกับผูใ้ห้สัมภาษณ์ถึง
วตัถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ และแจง้ผูใ้ห้สัมภาษณ์ว่าหลงัจากการสัมภาษณ์จะมีการเปิดเผย
ขอ้มูลส่วนตวับางส่วน และข้อมูลทางด้านการเงิน โดยข้อมูลทั้งหมดตอ้งได้รับการยินยอมให้
เปิดเผยจากผูใ้หส้ัมภาษณ์ก่อนเท่านั้น  

ขั้นตอนต่อไปเป็นการนดัพบ ณ สถานท่ีและเวลาท่ีไดน้ดัหมายกนัไวโ้ดยพิจารณา
ตามความสะดวกของผูใ้ห้สัมภาษณ์และผูว้ิจยั การให้สัมภาษณ์ขั้นตน้จะสอบถามเร่ืองขอ้มูลทาง
ประชากรศาสตร์และขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ห้สัมภาษณ์ เช่น เพศ อายุ อาชีพ รวมถึงการพูดคุยเร่ือง
ทัว่ๆไปเพื่อสร้างความคุน้เคยกบัผูใ้หส้ัมภาษณ์ก่อน   

ต่อไปการสัมภาษณ์จะเป็นไปในทางลกัษณะการพูดคุยในเร่ืองส่ือออนไลน์โดยเนน้
ไปในทางของ Youtube เพื่อผูว้ิจยัจะได้ทราบถึงทศันคติของผูใ้ห้สัมภาษณ์กบั Youtube เบ้ืองตน้
และพฤติกรรมถึงการใชส่ื้อออนไลน์ของผูใ้หส้ัมภาษณ์ โดยการสัมภาษณ์ผูส้ัมภาษณ์สามารถแสดง
ความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ   

ขั้นตอนต่อไปเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก  (In-Dept Interview) เก่ียวกับช่องท่ีผู ้ให้
สัมภาษณ์ผลิตรายการใน  Youtube โดยขั้นต้นผูว้ิจยัจะถามถึงประวติัท่ีมาในการเร่ิมท ารายการ
โทรทศัน์ใน Youtube และทศันคติต่อการท ารายการโทรทศัน์ผา่น Youtube ต่อจากนั้นผูว้ิจยัจะถาม
ถึงกระบวนการผลิตดา้นผลิตและดา้นเน้ือหา กลยุทธ์การส่ือสารกบัผูรั้บชม รวมไปถึงกลยุทธ์การ
สร้างรายไดจ้ากการผลิตรายการโทรทศัน์ผา่น Youtube วา่รายไดท่ี้ไดรั้บนั้นมาจากช่องทางใดบา้ง
และอุปสรรคในการสร้างรายไดใ้นการผลิตรายการโทรทศัน์โดยผูว้ิจยัจะมุ่งถามค าถามท่ีเตรียมไว้
และมีการซกัถามเพิ่มเติมในกรณีท่ีผูใ้หส้ัมภาษณ์ใหข้อ้มูลไม่ครบถว้นตามกรอบการวจิยั 

3) การวเิคราะห์ตวับท (Textual Analysis)  
ผู ้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ตัวบท ช่อง Gutumdai และรายการ จากหน้าเว็บไซต ์

Youtube ของช่อง Gutumdai และรายการในช่อง Gutumdai 3 รายการจาก 5 รายการ ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  า
การคัดเลือกจากรายการยอดนิยมมากท่ีสุดและเป็นรายการท่ีผลิตมาตั้ งแต่เร่ิมการก่อตั้ งช่อง 
Gutumdai ไดแ้ก่ รายการผูบ้ริโภค รายการเปิดหน้าหนงั และรายการชิมลางตวัอยา่งใหม่ โดยผูว้ิจยั
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ท าการเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าศึกษาควบคู่
กบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูผ้ลิต 

 
3.2.2 เชิงปริมาณ  

1) การวเิคราะห์เน้ือหาจากรับชมรายการโทรทศัน์ (Content Analysis)   
ผูว้ิจยัจะท าการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณจากการใช้ตารางถอดรหัส (Coding Sheet) ท่ี

ผูว้ิจยัจดัท าข้ึนมาโดยใชแ้นวคิดและทฤษฏีจากบทท่ีสอง และเก็บขอ้มูลในรูปแบบการแจงนบั จาก
การรับชมรายการโทรทศัน์จากกลุ่มตวัอย่างภายในช่องท่ีผูว้ิจยัเลือกศึกษาจากรายการยอดนิยมท่ีมี
ยอดผูช้มสูงสุดช่อง Gutumdai 3 รายการ รายการละ 5 คลิปวีดีโอโดยเลือกจากคลิปวีดีโอท่ีมียอด
ผูช้มสูงสุดระหวา่งเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 (Youtube, 2016b) คือ 

รายการผูบ้ริโภค (ทั้งหมด 21 ตอน) 
1) Ep.4: Durex Vs.Okamoto ยอดผูช้ม 112,190 
2) Ep.6: จอลล่ีแบร์ Vs. ฮาริโบ ้ ยอดผูช้ม 11,835 
3) Ep.3: น ้าจบัเล้ียง  ยย"Vs. จจ" ยอดผูช้ม 10,114 
4) Ep.2: ไข่ลวก Vs. ไข่ออนเซ็น ยอดผูช้ม 9,206 
5) ยาคูลท ์Vs. บีทาเกน้ อะไรดีกวา่กนั ? ยอดผูช้ม 3,962 

รายการเปิดหนา้หนงั (ทั้งหมด 50 ตอน) 
1) เปิดหนา้หนงั  :12 พฤศจิกายน 2558 ยอดผูช้ม 6,185 
2) เปิดหนา้หนงั  :21/01/2016 ยอดผูช้ม 4,074 
3) Cloverfield lane, 11-12-13 รักกนัจะตาย,  

My Big Fat Greek Wedding 2 ยอดผูช้ม 3,593 
4) เปิดหนา้หนงั 15 :ตุลาคม 2558  ยอดผูช้ม 3,498 

รายการชิมลางตวัอยา่งใหม่ (ทั้งหมด 75 ตอน) 
1) พรหมจรรย ์สวยพนัธ์ุสยอง ยอดผูช้ม 3,887,087 
2) หลวงพี่แจส๊ 4G...จะดีหรือเปล่า ?  ยอดผูช้ม 742,359 
3) อาบติั ยอดผูช้ม 465,215 
4) Scouts Guide to the Zombie  

Apocalypse ยอดผูช้ม 305,884 
5) แม่เบ้ีย#2 ยอดผูช้ม 281,258 
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โดยผูว้ิจยัจะท าการเก็บขอ้มูลระหว่างการรับชมรายการโทรทศัน์จากกลุ่มตวัอย่าง
ผ่านคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โดยการใช้ตารางถอดรหัส (Coding Sheet) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์การ
ส่ือสาร และศึกษาถึงกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดของช่อง Gutumdai โดยใช้แนวคิดของ Wertime 
and Fenwick (2008) และ Miller (2011) ท่ีแนะน าถึงกลยุทธ์ในการผลิตคลิปวีดีโอในโลกออนไลน์
ให้ประสบความส าเร็จ 2 ตาราง และอีก 1 ตาราง ผูว้ิจยัจะท าการเก็บขอ้มูลจ านวนและประเภทของ
โฆษณาท่ีปรากฏระหวา่งรับชมรายการโทรทศัน์ และท าการถอดรหสัขอ้มูลออกมาโดยใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) ในรูปแบบของความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉล่ีย (Mean)  

ในตารางแรกเป็นตารางถอดรหสัท่ีเก็บขอ้มูลท่ีจะศึกษาถึงกลยทุธ์การส่ือสาร โดยใช้
แนวคิดกลยุทธ์การผลิตคลิปวีดีโอให้ประสบความส าเร็จตามแนวคิดของ Miller (2011) ท่ีผูว้ิจยัได้
สรุปและรวบรวมมา 6 กลยุทธ์ ไดแ้ก่ 1) รายการมีความบนัเทิงและสนุกแก่ผูช้ม 2) รายการนั้นให้
ความรู้แก่ผูช้ม 3) รายการนั้นท าใหส้ั้นและเรียบง่าย โดยการน าเสนอรายการไม่ควรยาวกวา่เน้ือหาท่ี
จะน าเสนอในแต่ละรายการ 4) รายการมีจุดสนใจ และส่ือสารชดัเจน 5) รายการมีการหลีกเล่ียงการ
ยดัเยยีดโฆษณา 6) รายการมีเน้ือหาสดใหม่เสมอ 
 
ตารางที ่3.1 ตวัอย่างตารางถอดรหัส (Coding Sheet) ในการเก็บขอ้มูลการใช้กลยุทธ์การส่ือสาร

ตามแนวคิดของ Miller 
 
รายการ 
(ตอน) 
 
 

กลยุทธ์ 

มีความบันเทิง
และสนุก 

(Be 
Entertaining 

and go for 
the Funny) 

ให้ความรู้ 
(Be 

Informative) 

ท าให้ส้ันและ
เรียบง่าย 
(Keep it 

Short and 
Simple) 

มีจุดสนใจ และ
ส่ือสารชัดเจน 

(Stay Focus and 
Communicate a 
Clear Message) 

หลกีเลีย่งการ
ยดัเยยีดโฆษณา  

(Avoid the 
Hard Sell) 

ท าให้สดใหม่
เสมอ 

(Keep it 
Fresh) 

Ep.4: 
Durex 
Vs.Okamoto   

      

Ep.6: 
จอลล่ีแบร์ Vs. 
ฮาริโบ ้

      

Ep.3:  
น ้าจบัเล้ียง 
 ยย"Vs. จจ 
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ตารางที ่3.1 (ต่อ) 
 
รายการ 
(ตอน) 
 
 

กลยุทธ์ 

มีความบันเทิงและ
สนุก 

(Be Entertaining 
and go for the 

Funny) 

ให้ความรู้ 
(Be 

Informative) 

ท าให้ส้ันและ
เรียบง่าย 
(Keep it 

Short and 
Simple) 

มีจุดสนใจ และ
ส่ือสารชัดเจน 
(Stay Focus 

and 
Communicate 

a Clear 
Message) 

หลกีเลีย่งการ
ยดัเยยีดโฆษณา  

(Avoid the 
Hard Sell) 

ท าให้สดใหม่
เสมอ 

(Keep it 
Fresh) 

Ep.2:  
ไข่ลวก Vs. 
ไข่ออนเซ็น 

      

Ep.18:  
ยาคูลท ์Vs. บี
ทาเกน้ อะไร
ดีกวา่กนั ? 

      

 
ตารางท่ีสองเป็นตารางเก็บขอ้มูลท่ีจะศึกษาถึงกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด โดยใช้

แนวคิดกลยุทธ์การผลิตคลิปวีดีโอให้ประสบความส าเร็จตามแนวคิดของ Wertime and Fenwick 
(2008) ท่ีผูว้ิจยัได้สรุปและรวบรวมมา 6 กลยุทธ์ ได้แก่ 1) ผูผ้ลิตมีความจริงใจในการน าเสนอ
รายการ 2) ผูผ้ลิตไดเ้ปิดโอกาสใหค้นมีส่วนร่วมในรายการ 3) ผูผ้ลิตน าความเห็นของผูบ้ริโภคมาใช้
ประโยชน์และอยา่ลืมตอบกลบั 4) ผูผ้ลิตเลือกใชค้นดงัมาโปรโมทรายการ 5) ผูผ้ลิตใชก้ลยุทธ์การ
โหวตลงคะแนนเพื่อดึงผูบ้ริโภคเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง 6) ผูผ้ลิตท าความเขา้ใจกบัลกัษณะพื้นฐานของ
เวบ็ไซต ์Youtube และส่ือสารใหก้ลมกลืน 
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ตารางที ่3.2 ตวัอย่างตารางถอดรหัส (Coding Sheet) ในการเก็บขอ้มูลการใช้กลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาด ตามแนวคิดการสร้างเน้ือหาโดยผูบ้ริโภคของ Wertime and Fenwick  

 
รายการ 
(ตอน) 
 
 

กลยุทธ์ 

จริงใจ 
 

เปิดโอกาส
ให้คนมีส่วน

ร่วม 

น าความเห็น
ของผู้บริโภค

มาใช้
ประโยชน์และ
อย่าลืมตอบ

กลบั 

เลือกใช้คนดัง
มาโปรโมท 

ใช้กลยุทธ์การ
โหวต

ลงคะแนน เพ่ือ
ดงึผู้บริโภคเข้า
มาเป็นส่วน

หนึ่ง 

ท าความเข้าใจ
กบัลกัษณะ
พืน้ฐานของ
เวบ็ไซต์และ
ส่ือสารให้
กลมกลืน 

Ep.4: 
Durex 
Vs.Okamoto   

      

Ep.6: 
จอลล่ีแบร์ Vs. 
ฮาริโบ ้

      

Ep.3:  
น ้าจบัเล้ียง 
 ยย"Vs. จจ 

      

Ep.2:  
ไข่ลวก Vs. 
ไข่ออนเซ็น 

      

Ep.18:  
ยาคูลท ์Vs. บี
ทาเกน้ อะไร
ดีกวา่กนั ? 

      

 
ตารางท่ีสามผูว้จิยัเก็บขอ้มูล การปรากฏของโฆษณาประเภทต่างๆ ระหวา่งรับชม

รายการในกลุ่มตวัอยา่งควบคู่ไปกบัการเก็บขอ้มูลของสองตารางแรก เพื่อศึกษาถึงแหล่งท่ีมาของ
รายไดต้ามจุดประสงคข์องท่ีสองของงานวิจยั 

 
 
 
 
 



47 

ตารางที ่3.3 ตัวอย่างตารางถอดรหัส  (Coding Sheet) ในการเก็บข้อมูลการโฆษณาซ่ึงเป็น
แหล่งท่ีมาของรายไดร้ะหวา่งรับชมรายการตามโปรแกรมพนัธมิตร Youtube  

 
รายการ 
(ตอน) 

รูปแบบ 
โฆษณา 

โฆษณาแบบดสิเพลย์ 
(Display Ads) 

โฆษณาซ้อนทับ 
(Overlay Ads) 

โฆษณาวดิโีอแบบข้ามได้ 
(Skippable Video Ads) 

โฆษณาวดิโีอแบบข้ามไม่ได้ 
(Non-Skippable Video Ads) 

Ep.4: 
Durex Vs. 
Okamoto   

    

Ep.6: 
จอลล่ีแบร์ Vs.  
ฮาริโบ ้

    

Ep.3:  
น ้าจบัเล้ียง  ยย" 
Vs. จจ 

    

Ep.2:  
ไข่ลวก Vs.  
ไข่ออนเซ็น 

    

Ep.18:  
ยาคูลท ์Vs.  
บีทาเกน้ อะไร
ดีกวา่กนั ? 

    

 
2) การวเิคราะห์เน้ือหาจากโปรแกรม Youtube Analytics (Content Analysis)   
ผูว้ิจยัจะท าการเก็บขอ้มูลจากโปรแกรม Youtube Analytics ท่ีผูผ้ลิตยินยอมเปิดให้

เผยแพร่ขอ้มูลแก่ผูว้ิจยั โดยโปรแกรมน้ีเปรียบเสมือนเป็นรายงานอย่างละเอียดในดา้นต่างๆ ของ
ช่อง Gutumdai ซ่ึงผูว้ิจยัไดมุ้่งเน้นไปในการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัรายได ้เพื่อศึกษาถึงแหล่งท่ีมาของ
รายไดผู้ผ้ลิตช่อง Gutumdai ตามวตัถุประสงคท่ี์สองของงานวจิยั และท าการถอดรหสัขอ้มูลออกมา
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในรูปแบบตารางความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) ซ่ึ งผู ้วิจ ัยเลือกเก็บข้อมูลจาก  Youtube Analytics เพราะเป็น
แหล่งขอ้มูลท่ีเท่ียงตรงและเช่ือถือไดม้ากท่ีสุด เน่ืองจากเป็นโปรแกรมท่ีทาง Youtube รายงานผล
ใหก้บัผูผ้ลิตอยา่งเป็นทางการ 
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3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

3.3.1 เชิงคุณภาพ 
ผูว้ิจยัจะใช้การรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิเคราะห์ตวับริบทแลว้น า

ขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปผลเป็นความเรียง 4 ส่วนตามกรอบและวตัถุประสงคใ์นงานวจิยั 
1) ทศันคติของผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ผา่นเวบ็ไซต ์Youtube เพื่อสร้างรายได ้
2) กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อสร้างรายไดผ้า่นเวบ็ไซต ์Youtube 
3) แหล่งท่ีมาของรายไดใ้นการผลิตรายการโทรทศัน์ผา่นเวบ็ไซต ์Youtube 
4) ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายไดผ้า่นเวบ็ไซต ์Youtube 

 
3.3.2 เชิงปริมาณ 
ผูว้ิจยัจะแบ่งผลการวิจยัออกเป็น 2 ส่วนในการวิเคราะห์เน้ือหา ส่วนท่ี 1 คือการรวบรวม

ขอ้มูลจากตารางถอดรหสั (Coding Sheet) จากการรับชมรายการในกลุ่มตวัอยา่งของช่อง Gutumdai 
แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปผลเพื่อตอบค าถามงานวิจยัและท าการถอดรหสัขอ้มูลออกมาโดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในรูปแบบตารางความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยมีกระบวนการ ดงัน้ี  

1) ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์เน้ือหาจากรายการโทรทัศน์ภายในช่องท่ีศึกษาโดยใช้
คอมพิวเตอร์โนต้บุก๊เป็นเคร่ืองมือในการรับชมรายการ 

2) เก็บข้อมูลในรูปแบบการแจงนับความถ่ีและใช้ตารางถอดรหัสในการบนัทึก
ขอ้มูล 

3) แปลความหมายข้อมูลในรูปแบบสถิติ เชิงพรรณนา (Descriptive Statistic 
Analysis) เพื่อจดัท ารายงานวิจยัต่อไปเพื่อตอบค าถามตามจุดประสงคง์านวิจยัในการศึกษากลยุทธ์
การส่ือสารเพื่อสร้างรายไดผ้า่นเวบ็ไซต ์Youtube  

และส่วนท่ี 2 คือการการวิเคราะห์เน้ือหาจากโปรแกรม Youtube Analytics (Content 
Analysis) แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุปผลเพื่อตอบค าถามงานวจิยัในดา้นของแหล่งท่ีมาของรายไดแ้ละ
ท าการถอดรหัสข้อมูลออกมาโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ในรูปแบบตาราง
ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) เพื่อศึกษาแหล่งท่ีมาของรายได้
ผูผ้ลิตช่อง Gutumdai  
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3.3.3 การทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือ 
การทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความเช่ือถือได ้(Reliability) ของตารางถอดรหสั 

โดยดา้นการทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของตารางถอดรหสั ผูว้ิจยัไดต้รวจสอบจากแนวคิด
และทฤษฏีอย่างละเอียดจากบทท่ี 2 และไดน้ าตารางถอดรหัสให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
ฐานะผูท้รงคุณวุฒิดา้นนิเทศศาสตร์พิจารณาและแกไ้ข เพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของเคร่ืองมือ
ในการวิจยั เพื่อให้เน้ือหาในตารางถอดรหสัมีความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ทั้งดา้น
เน้ือหาและความถูกต้องของภาษาท่ีใช้ตามวตัถุประสงค์ ส่วนการทดสอบความเช่ือถือได ้
(Reliability) ของเคร่ืองมือนั้นผูว้ิจยัจะท าการวิเคราะห์ตัวบท (Textual Analysis) จากการรับชม
รายการภายในช่อง Gutumdai และท าการตรวจสอบความเช่ือถือได ้จากการสัมภาษณ์ผูผ้ลิตรายการ
โดยตรงและขอ้มูลรายงานอย่างเป็นทางการจากโปรแกรม Youtube Analytics ช่อง Gutumdai เพื่อ
ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือของงานวิจยั และยงัน าขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ของผูผ้ลิต และการเก็บ
ขอ้มูลจากตารางถอดรหัส ไปเทียบกบัรายงานจาก Youtube Analytics วา่ขอ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้ง
กนัหรือไม่ 
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3.4 กรอบแนวคดิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิด 

ทศันคติของผู้ผลติ 

รายได้ 
จากโปรแกรม  

Youtube 
Partner 

กลยุทธ์การส่ือสาร 
- มีความบนัเทิงและสนุก 
- ใหค้วามรู้ 
- ท าใหส้ั้นและเรียบง่าย  
- มีจุดสนใจและส่ือสาร
ชดัเจน  
- หลีกเล่ียงการยดัเยยีด
โฆษณา 
- ท าใหส้ดใหม่เสมอ 

กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด 
- จริงใจ 
- เปิดโอกาสใหค้นมีส่วนร่วม 
- น าความเห็นของผูบ้ริโภคมาใช้
และอยา่ลืมตอบกลบั 
- เลือกใชค้นดงัมาโปรโมท 
- ใชก้ลยทุธ์การโหวตลงคะแนน
เพ่ือดึงผูบ้ริโภคมาเป็นส่วนหน่ึง 
- ท าความเขา้ใจกบัลกัษณะ
พ้ืนฐานของเวบ็ไซตแ์ละส่ือสาร
ใหก้ลมกลืน 

ปัญหาและอุปสรรค 
- ด้านการผลติ 
- ด้านความคดิสร้างสรรค์ 
- ด้านลขิสิทธ์ิ 

เน้ือหารายการ ช่อง 
Gutumdai 

- สาระบนัเทิง 
- ข่าวสารภาพยนตร์ 
- ผลโหวตจากผูช้ม 
- การเปรียบเทียบสินคา้ 



 

บทที ่4 
 

ผลการวจิยั 
 

ในการศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารของช่อง Gutumdai เพื่อสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต ์
Youtube ในรูปแบบรายการโทรทศัน์” สามารถแบ่งผลการวิจยัเป็น 2 ส่วนคือ 1) ผลการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) กบัผูผ้ลิต
รายการโทรทศัน์ช่อง Gutumdai ทั้งหมดจ านวน 2 คน และการวเิคราะห์ตวับทของรายการ (Textual 
Analysis) 2) ผลการวิจยัในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์เน้ือหา 
(Content Analysis) จากการรับชมรายการช่อง Gutumdai และ รายงานจากโปรแกรม Youtube 
Analytics ของช่อง Gutumdai โดยระยะเวลาในการเก็บขอ้มูลอยู่ในระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือน
เมษายน พ.ศ. 2559 มีจุดประสงคเ์พื่อตอบค าถามตามกรอบและวตัถุประสงคง์านวจิยัดงัน้ี 

1) ทศันคติของผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ผา่นส่ือเวบ็ไซต ์Youtube เพื่อสร้างรายได ้
2) กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อสร้างรายไดผ้า่นเวบ็ไซต ์Youtube 
3) แหล่งท่ีมาของรายไดจ้ากการผลิตรายการโทรทศัน์ผา่นเวบ็ไซต ์Youtube 
4) ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายไดผ้า่นเวบ็ไซต ์Youtube 

 

4.1 ส่วนที ่1 ผลการวจิัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
 

จากการสัมภาษณ์ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ผ่านเวบ็ไซต์ Youtube ช่อง Gutumdai จ านวน 2 
คน ซ่ึงถือเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์และเช่ียวชาญในการผลิตรายการโทรทศัน์ออนไลน์ ไดต้อบค าถาม
ตามวตัถุประสงคง์านวจิยั สามารถแบ่งผลการวจิยัไดด้งัน้ี 
 

4.1.1 ทศันคติของผู้ผลติรายการโทรทัศน์ผ่านส่ือออนไลน์และเว็บไซต์ Youtube 
ทุกวนัน้ีส่ือออนไลน์เป็นส่ิงท่ีเราจ าเป็นตอ้งจบัตอ้งมนัและส่ือออนไลน์สามารถเขา้ถึงได้

ง่ายกว่าส่ือโทรทัศน์ ดังนั้ นจึงมีความส าคัญต่อชีวิตในยุคปัจจุบันและรวดเร็ว ถ้าให้เทียบกับ
สมยัก่อน ส่ือท่ีจะติดตามข่าวสารไดเ้ร็วท่ีสุดก็คือส่ือวทิยุ  ซ่ึงในสมยัน้ีทุกคนหนัมาเสพส่ือออนไลน์
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กนัหมด จึงไม่แปลกท่ีส่ือออนไลน์ในบา้นเรามีการพฒันา และมีคนสนใจมากข้ึน จึงเป็นเหตุผลให้
ตดัสินใจมาท าช่อง Youtube ดว้ย (หงษช์ยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

บา้นเราจริงๆส่ือออนไลน์มนัมานานแลว้ แต่มนัไม่ค่อยมีใครสนใจ ตอนแรกมนัมีช่วงนึง 
ช่วงท่ีท าท่ี RS ประมาณปี 2003-2004 ทุกคนจะบอกวา่ เวบ็ไซต ์มนัจะมา มนัจะบูม ทุกคนก็แห่กนั
ท าเวบ็ไซตห์มดเลย นึกถึงตอนนั้นคือ เราไปมองกระแสจากเมืองนอกเร็วไป ทุกคนก็เลยคิดวา่ ท า
เวบ็ไซต ์แลว้รายไดจ้ะเหมือนท าหนงัสือ ท าวิทยุ ท  าโทรทศัน์ สังเกตนะ ยอ้นกลบัไปจะเห็นเลยว่า 
บริษทัต่างๆแห่กนัท าเวบ็หมดเลย แต่พอท าไปซกัปีสองปี มนัไม่สามารถสร้างรายไดอ้ยา่งท่ีควรจะ
เป็น เลยกลายเป็นเวบ็ท่ีถูกทิ้งร้าง ตอนน้ีถา้เกิดกลบัมาเห็นพวกบริษทัต่างๆท่ีท าเวบ็แลว้ปล่อยให้
เวบ็ร้าง ตอนน้ีเวบ็มนับูมจริงๆ แลว้ ปัญหาตอนน้ีคือ คุณไม่ต่อมนัติดมานานไง ตอนน้ีเวบ็มนัก็เลย
ค่อนขา้งจะเชยจะมีปัญหา แล้วตอนน้ีคือส่ือในสมยัน้ีมนัมีความรุนแรงมากกว่า เช่นพวก Social 
Media อย่างพวก Facebook Youtube อะไรพวกน้ีหรือ Instagram ก็ เถอะ มันท าให้ รู้ว่าตอนน้ี 
เวบ็ไซต์ไม่ใช่ส่ิงส าคญัแล้ว มนัมีตวัอ่ืนท่ีทดแทนได้ แล้วก็สามารถน าเสนอเร่ืองราวได้มากกว่า
เวบ็ไซตด์ว้ย (นพปฎล พลศิลป์, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

เน่ืองจากผูใ้ห้สัมภาษณ์เติบโตมาในช่วงเปล่ียนผ่านระหว่างยุคของอนาลอค (Analog) 
จนถึงยุคยคุดิจิตอล และยงัท างานในแวดวงการของการผลิตส่ือ ปัจจยัดงักล่าวท าใหผู้ใ้หส้ัมภาษณ์มี
ทศันคติทั้งด้านบวกและดา้นลบ ทั้งสามารถยกตวัอย่างประกอบไดอ้ย่างชดัเจนในการส่ือสารใน
รูปแบบของส่ือเก่า (Traditional Media) และส่ือใหม่ (New Media) 

ขอ้ดีของส่ือออนไลน์ก็คือ ส่ือออนไลน์มีทางออกในการส่ือสารมากข้ึน แลว้ถา้เราเป็นส่ือ 
เหมือนผมยงัท าหนังสืออยู่ผมก็มีทางออก เช่น ถ้าผมอยากจะเขียนเร่ืองของผม แล้วถ้าผมส่ง
บทความไปท่ีหนงัสือเล่มหน่ึง  บ.ก. อาจจะโยนทิ้งตะกร้า แต่เรามีส่ือท่ีเราเป็นเจา้ของ เช่นเรามีเพจ
เฟชบุ๊ค เรามีเว็บส าเร็จรูปให้ข้ึน ทั้ง Wordpress ทั้ง Blogger ก็ข้ึนไป ถ้าเกิดมีคนอ่าน ก็ตอ้งมีคน
ติดตาม มนัเหมือนเราไดท้  างานท่ีเราอยากท า รวมถึงเป็นทางออกให้กบัคนท างานไดมี้โอกาสปล่อย
ตวัเองมากข้ึน (นพปฎล พลศิลป์, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

ในทางกลับกันข้อเสียของมนัคือ มนัไม่มีการกลัน่กรอง อย่างเช่นผมเขียนบทความลง
หนังสือไง ยงัมีบรรณาธิการท่ีตรวจเร่ือง ตรวจตน้ฉบบั ตรวจภาษา ว่าภาษาของเราใช้ถูกหรือไม่ 
และยงัมีแบบความเห็นพี่แปลกๆนะ ทางหนงัสือจะโทรมาหาเลย ก็คือมนัจะมีคนกลัน่กรองให้เรา 
เราจะไม่ปล่อยอะไรท่ีไม่สมควรออกไป กล่าวคือโอกาสท่ีจะท าให้เรากลายเป็นคนส าคญัจากท่ี
ท างานท่ีเราฝันไวม้นัง่ายข้ึนกวา่แต่ก่อน แต่มนัจะไม่มีคนช่วยท่ีจะกลัน่กรอง มนัเลยท าให้รู้สึกว่า 
เร่ืองของการตดัสิน ผดิ ถูก ดี ชัว่ ของเรามนัหยอ่นยานลงไป เพราะมนัข้ึนอยูก่บัทศันคติของเราเอง 
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และคนเราส่วนใหญ่ ไม่มีใครรู้สึกวา่งานเราไม่ดีหรอก (นพปฎล พลศิลป์, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 
2559) 

โปรแกรมพนัธมิตร Youtube นั้นสามารถสร้างรายได้ให้กบัเจา้ของช่องโดยมีเง่ือนไขท่ี
ตอ้งปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ของเวบ็ไซต์อย่างเคร่งครัดจึงสามารถสร้างรายได้ให้กบัผูผ้ลิตได้ และ
Youtube ท่ีเป็นส่ือทางเลือกของผูผ้ลิตเน้ือหายุคใหม่ท่ีตอ้งการผลิตเน้ือหาและสร้างรายไดไ้ปในตวั 
อีกทั้งทาง Youtube ยงัมีการอบรมผูผ้ลิตเป็นบางคร้ัง ส าหรับผูท่ี้ตอ้งการสร้างเน้ือหาผ่านเวบ็ไซต ์
Youtube 

ดีนะ โปรแกรมน้ีมันเป็นช่องทางให้เรารู้จักกับช่องอ่ืนเพราะมีไปอบรม Creator กับ 
Youtube และท่ีส าคญัท าแลว้ยงัไดเ้งินดว้ย (หงษช์ยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

คือมนัก็ดีนะ ตอ้งบอกวา่มนัก็เป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัคนท่ีท าคลิปอะไรข้ึนไป แต่ก็ตอ้ง
มองอีกมุมนึงว่าบางที การท่ีเราไดเ้งินใน Youtube นั้นแสดงว่า Youtube ตอ้งไดเ้งินมากกวา่เรา ถา้ 
Youtube แบ่งใหเ้รา 10 บาท แสดงวา่ Youtube ตอ้งไดม้าจากท่ีอ่ืน อยา่งต ่าก็ตอ้ง 100 บาทข้ึนไป แต่
มนัก็เป็นเร่ืองดี แทนท่ีเราจะอพัคลิปข้ึนไปมีคนดูเป็นลา้นเป็นแสนแต่เราไม่ไดอ้ะไรเลย แต่น้ีมนัยงั
ไดบ้า้ง (นพปฎล พลศิลป์ , สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)  

ส่วนจุดเร่ิมตน้ของการท าช่องในเวบ็ไซต ์Youtube คือ ดว้ยปกติท างานเบ้ืองหลงัอยูแ่ลว้เลย
อยากตดัสินใจท าช่องของตวัเอง เพราะอยากท าผลงานเป็นของตวัเอง และมนัคือความฝันของผม 
ถ้าเรายงัไม่ลงมือท าก็เป็นได้แค่ความคิด ก็เลยตัดสินใจลงมือท าเลยดีกว่า (หงษ์ชัย ภูบุตตะ , 
สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

ในตอนแรกคุณหงษช์ยัไดช้กัชวนไปท ารายการโทรทศัน์ แต่ตนเองไม่วา่งจึงปฏิเสธไป ต่อ
คุณหงษช์ยัไดช้กัชวนท าอีกแต่เป็นรายการโทรทศัน์ใน Youtube เลยตดัสินใจลองท าดู ตอนน้ีท ามา
ปี 1 แลว้ ซ่ึงเหตุผลท่ีมาท าจริงๆ คืออยากสนุก มนัเพลินๆ ข าๆ แลว้ก็มองถึงเร่ืองของรายได้ดว้ย 
และมองถึงโอกาสท่ีจะท าอยา่งอ่ืนต่อไดด้ว้ย คือตอนน้ีอยา่งท่ีบอก โลกของ Social Media มนัเป็น
อีกทางท่ีจะพาเราไปไดไ้กล ก็เลยคิดวา่น่าจะลองท าดู ไม่มีอะไรเสียหาย จุดประสงหลกั คือเอามนัส์ 
แต่ตอนหลงัๆก็เร่ิมไม่ค่อยมนัส์แลว้ เพราะอะไรท่ีมนัเป็นประจ าแลว้ มนัจะเร่ิมไม่ค่อยสนุก อยา่งท่ี
บอกแหละ เร่ิมตน้ดว้ยความสนุก ตอนหลงัพอท าไปมนัมีคนดูเยอะไง ก็เลยมองเห็นเม็ดเงิน ก็เลย
ต้องรอเวลา ก็เหมือนเราปลูกต้นไม้ ต้องรอเวลา เพราะวนัหน่ึงมันต้องออกดอก แต่ไม่รู้ว่าจะ
เม่ือไหร่ บางทีอาจจะอดตายก่อน (นพปฎล พลศิลป์ , สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

และด้วยการตั้งช่ือช่อง Youtube นั้นไม่มีขอ้บงัคบัในการตั้งช่ือช่องแต่เพียงไม่ซ ้ ากบัยูส
เซอร์ (User) อ่ืนเท่านั้น ท าใหผู้ผ้ลิตมีอิสระในการตั้งช่ือช่องใน Youtube 
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ท่ี ช่ือ Gutumdai เพราะตอนแรกก็ไม่ รู้จะช่ืออะไร ก็คิดประมาณว่าก็กูท  าได้อะ แต่ก็
กลายเป็นช่ือช่องท่ีรู้สึกวา่ตวัเองสามารถท าไดโ้ดยไม่ตอ้งท าอะไรมากมายจุดประสงคห์ลกัท่ีท าช่อง
เพราะวา่ อยากท าในส่ิงท่ีตวัเองอยากท า พอมนัมีช่องทางแลว้ เราก็ลงมือท ามนั จุดประสงคอี์กอยา่ง
คืออยากให้ความรู้คน เพราะทุกส่ิงในช่องของกูท าไดม้นัเป็น ส่ิงท่ีทุกคนมีค าถาม เป็นค าถามของ
ทุกคนอยูแ่ลว้ ดงันั้นเราก็ท ามาในรูปแบบรายการเพื่อท่ีจะตอบค าถามของคนเหล่าน้ีให้ไดม้ากท่ีสุด 
และไดต้ั้งเป้าหมายของช่องไวว้า่เป็นช่องวาไรต้ี (Variety) ท่ีมีรายการหลากหลาย คุณหงษ์ชยักล่าว
อีกวา่ในตอนแรกจะท าเป็นแค่งานอดิเรก แต่สุดทา้ยตอนน้ีกลายเป็นงานก่ึงอดิเรกก่ึงจริงจงัไปแลว้ 
ซ่ึงตอนน้ีได้ตั้ งเป้าหมายไวแ้ล้วเม่ือหมดส้ินปี 2559 จะต้องมีผูติ้ดตามมากกว่า 50,000 ยูสเซอร์ 
(User) (หงษช์ยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

นอกจากนั้นผูใ้ห้สัมภาษณ์ 1 คน ไดมี้ทศันคติดา้นลบต่อโปรแกรม Youtube Partner และ
ไดแ้นะน าแนวทางการแกไ้ข 

บางที Youtube ก็น่าจะอ านวยความสะดวกให้ Partner ในการท างานหลายๆอยา่งร่วมกนั 
เพราะท่ีผ่านมา วิธีการของ Youtube ก็เหมือนว่า เน้นให้เราผลิตเน้ือหาเยอะๆ และการท่ีคนดูเรา
เยอะข้ึน เราไดเ้งินเยอะข้ึน แต่ถา้เทียบกบัส่ิงท่ี Youtube ไดลู้กคา้ สปอนเซอร์ ท่ีมาลงโฆษณา มนั
เยอะกวา่เราเยอะไง ก็คือตอนน้ีมนัก็เหมือนกบัปลาใหญ่กนัปลาเล็ก ประมาณอยา่งนั้น แต่คือเราก็
ยอมรับ ก็ดีกว่าเราไปอพัคลิปท่ีไหนแลว้เราไม่ไดอ้ะไรเลย แต่ในการดูแลลูกคา้ ดูแล Partner ของ
คุณ Youtube น่าจะดูแลไดดี้กวา่น้ี เร่ืองของ report เร่ืองของลิขสิทธ์ิให้มนัมีการเจรจาโดยตรงกนัได้
ไหม จะได้รู้ว่า โอเคคุณลงได้ไม่ได้ ตรงเน้ีย น่าจะมีการช่วยเหลือมากกว่าท่ีเป็นอยู่ แต่ถา้ถามว่า
มนัดีไม่ดี ดี มนัก็ดีกวา่ไปอพัโหลดคลิปท่ีอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ะไร อยา่งนอ้ยตรงนั้นมนัเห็นไดช้ดั (นพปฎล 
พลศิลป์, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 
 

4.1.2 กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์ ในด้านเน้ือหารายการ และการ
ส่ือสารการตลาด 

จากวิเคราะห์ตวับท (Textual Analysis) ผูว้ิจยัพบว่าช่อง Gutumdai มีรายการภายในช่อง
ทั้งหมด 5 รายการโดยเป็นรายการเก่ียวกบัภาพยนตร์ถึง 4 รายการคือ รายการเปิดหนา้หนงั รายการ
ดูมาแลว้ รายการชิมลางตวัอยา่งใหม่ รายการชิมลางตวัอยา่งสยอง และอีก 1 รายการ ท่ีเป็นรายการ
เปรียบเทียบระหวา่งสินคา้อุปโภคบริโภคชนิดเดียวกนัแต่มีตราสินคา้ (Brand) ท่ีต่างกนั คือรายการ
ผูบ้ริโภค ทุกรายการภายในช่องยกเวน้รายการชิมลางตวัอย่างสยองไดก้ าหนดออกอากาศเป็นราย
สัปดาห์เวลาบ่ายสองโมง โดยวนัจนัทร์ คือรายการเปิดหน้าหนงั วนัพุธคือรายการชิมลางตวัอยา่ง
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ใหม่ วนัศุกร์คือรายการดูมาแล้ว และวนัอาทิตยคื์อรายการผูบ้ริโภค ส่วนรายการชิมลางตวัอย่าง
สยองออกอากาศวนัเสาร์แต่ไม่ประจ าทุกสัปดาห์ 

 

 
 
ภาพที ่4.1  หนา้แรกเม่ือผูช้มเขา้ชมช่อง Gutumdai 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2558ฉ. 

 
จากการสัมภาษณ์ คุณหงษ์ชัย ภูบุตตะ (สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) ได้เล่าถึงท่ีมาของ

รายการภายในช่องนั้นส่วนใหญ่มาจากการตั้งค  าถามภายในใจของตวัเองก่อน เช่น รายการผูบ้ริโภค
นั้นมาจากการลงไปซ้ือกลว้ยในแฟมิล่ีมาร์ท แลว้เดินเขา้เซเวน่อีเลเวน่ก็เจอกลว้ย เราก็เลยมีความคิด
ข้ึนมาว่ากล้วยสองท่ีน้ีมันต่างมาอย่างไร น่ีคือจุดเร่ิมต้นของรายการผูบ้ริโภค ซ่ึงเอาสองส่ิงท่ี
เหมือนกนั แต่ต่างสถานท่ี ต่างยี่ห้อ มาเปรียบเทียบกนั ท าเพื่อให้ความรู้ จริงๆแลว้ตอนแรกท ามา
โดยแค่อยากรู้วา่มนัต่างกนัอยา่งไร แต่สุดทา้ยถา้มองลึกๆแลว้มนัคือความรู้ เพราะคนไทยสมยัน้ีไม่
ค่อยอ่าน เราแค่อ่านให้คนฟัง และท ารูปแบบให้มันน่าดูข้ึน ส่วนเทคนิคการน าเสนอรายการ
ผูบ้ริโภคไม่มีอะไรมากมาย เพราะจริงๆ แลว้ก็คือการอ่านสองยี่หอ้ใหฟั้งโดยปราศจากความคิดเห็น
ส่วนตวั แต่ท าอยา่งไรใหน่้าสนใจคือ หน่ึง เพลง เพลงมนัตอ้งเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และการตดัต่อก็ตดั
ก็ไดแ้ต่ตดัตามปกติ ถา้มีขอ้มูลแค่ฉลากมนัก็น้อยไป เราก็ตั้งค  าถามให้กบัสินคา้ว่ามนัสามารถต่อ
ยอดอะไรได้บ้าง เช่นกล้วยหอมทองไม่ใช่ของไทย มนัเป็นของฟิลิปปินส์นะ หลังจากรายการ
ออกอากาศไป ตามคลิปรายการจะมีการตอบโต้ของผูช้มทั้งเห็นด้วยแล้วไม่เห็นด้วยก็มี คือเรา
อา้งอิงในฉลาก ส่ิงท่ีคนดูเคา้รู้อาจจะมากกวา่เราก็ได ้เราแค่อา้งอิงมา มนัก็เลยมีการโตต้อบกบั ซ่ึง
การโตต้อบกนัก็ถือเป็นความรู้ในอีกแง่นึง 
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จากการวิเคราะห์ตวับทของรายการ (Textual Analysis) พบวา่รายการผูบ้ริโภคเป็นรายการ
แรกท่ีผลิตภายในช่องเป็นคลิปแรกออกอากาศเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 (ยูทูบ, 2558ก) ซ่ึงเป็น
วนัเดียวกบัวนัท่ีเปิดการใชช่้อง Gutumdai เป็นคลิปการเปรียบเทียบกลว้ยจากร้านคา้ช่ือดงัสองร้าน
คือแฟมิล่ีมาร์ทและเซเว่นอีเลเว่นว่ามีความแตกต่างกนัอย่างไร และพบว่ารายการผูบ้ริโภคไม่มีผู ้
ด  าเนินรายการแต่เป็นลกัษณะการใช้ผูบ้รรยาย (Narrator) อ่านฉลากขอ้มูลต่างๆของสินคา้ และมี
การแกะผลิตภณัฑม์าเปรียบเทียบกนั โดยน าเสนอใหผู้ช้มอยา่งตรงไปตรงมา เขา้ใจไดง่้าย  

 

 
 
ภาพที ่4.2  ตวัอยา่งรายการผูบ้ริโภคตอนแรก 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2558ก. 

 
จากการวิเคราะห์ตวับทของรายการ ผูว้ิจยัพบว่าในช่วงแรกเร่ิมของช่อง รายการผูบ้ริโภค

ไม่ออกอากาศเป็นรายสัปดาห์ และรายการยงัขาดคุณภาพในการผลิต เช่น คุณภาพของเสียงบรรยาย
และภาพท่ีไม่คมชัด แต่ได้มีการปรับปรุงเร่ือยมาในทางด้านรูปแบบรายการท่ีมีการสอดแทรก
เน้ือหาเพิ่มเติมเก่ียวกบัสินคา้นอกจากการอ่านฉลาก และคุณภาพของการผลิตท่ีมีคุณภาพของเสียง 
คุณภาพของภาพ และการตดัต่อท่ีดีข้ึน และปัจจุบนัไดอ้อกอากาศเป็นรายสัปดาห์  

การเร่ิมตน้ของรายการผูบ้ริโภคผูผ้ลิตไดเ้นน้ย  ้าถึงการรับชมท่ีเหมาะสมโดยมีค าเตือนก่อน
การรับชมทุกคลิปของรายการเน่ืองจากผูช้มภายในช่องมีความหลากหลายและมีความคิดเห็นไม่
ตรงกนั  



57 

 
 
ภาพที ่4.3  ค าเตือนในช่วงตน้ของรายการผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2558ข. 

 

 
 
ภาพที ่4.4  ตวัอยา่งการเปรียบเทียบสินคา้ในรายการผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2559ก. 
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ภาพที ่4.5  ตวัอยา่งการสอดแทรกเกร็ดความรู้ในรายการผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2559ก. 
 

อีกทั้งผูว้จิยัยงัพบวา่นอกจากความรู้ท่ีไดจ้ากการรับชมรายการแลว้ยงัไดค้วามรู้ท่ีมาจากผู ้
รับชมอีกดว้ยผา่นการคอมเมน้ (Comment) ทางดา้นล่างของคลิปวดีีโอ ถือวา่เป็นความรู้เพิ่มเติมอีก
แง่จากผูรั้บชมนอกเหนือจากความรู้จากในรายการ 

 

 
 
ภาพที ่4.6  ตวัอยา่งความเห็นจากผูรั้บชมในรายการผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2559ก. 
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ส่วนรายการเปิดหน้าหนงันั้นเกิดจากค าถามท่ีวา่เห้ย อาทิตยน้ี์มีหนงัอะไรน่าดูบา้ง จึงเกิด
ข้ึนมาเป็นคอนเซ็ป (Concept) รายการ คือเราก็ดูรายการหนงับา้นเรามาเยอะแยะมากมาย มนัก็มีพวก
ข่าว รีวิว เบ้ืองหลงั ซ่ึงเป็นขอ้มูลทางดา้นเดียวซะมากกวา่ ซ่ึงมนัไม่มีรายการหนงัท่ีพูดถึงดา้นของ
ผูช้ม เลยคิดรายการน้ีข้ึนมาเพื่อท่ีจะตอบสนองค าถามท่ีวา่สัปดาห์น้ีมีหนงัอะไรน่าดูบา้งโดยใหผู้ช้ม
โหวตผ่านทางรายการและโซเชียลเนตเวิร์คผ่านเวบ็ไซต์ sadaos.com  เหตุผลท่ีใช้โหวตเพราะว่า 
ส่วนตวัและคุณนภดลเป็นนกัวิจารณ์อยูแ่ลว้ แต่ตอนน้ีรู้สึกวา่นกัวจิารณ์ตอนน้ีไม่ไดมี้อิทธิพลอะไร
กบัคนดูแล้ว ดังนั้นเหมือนป้องกนัตวัเองด้วย จึงเอาผูช้มเป็นแกนหลกัจึงมีการโหวตหนังแต่ละ
สัปดาห์ ซ่ึงจุดน้ีเป็นกลยุทธ์การส่ือสารของรายการน้ี แต่มนัก็มีจุดดอ้ยคือ รายการน้ีจะมีอายเุพียงแค่
สัปดาห์เดียวเน่ืองจากมีภาพยนตร์ใหม่เข้ามาฉายแต่ละสัปดาห์ (หงษ์ชัย ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 
เมษายน 2559) 

 

 
 

ภาพที ่4.7  ตวัอยา่งรายการเปิดหนา้หนงั 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2559ก. 
 

จากการวิเคราะห์ตวับทของรายการ พบว่ารายการเปิดหน้าหนังเป็นรายการท่ีมีผูด้  าเนิน
รายการ 2 คน คือ คุณหงษ์ชัย ภูบุตตะ กบั คุณนพปฎล พลศิลป์ ซ่ึงทั้ งสองมีอาชีพหลักเป็นนัก
วิจารณ์ภาพยนตร์ โดยลกัษณะการด าเนินรายการเป็นลกัษณะการพูดคุยรายงานผลโหวต ความ
คิดเห็นจากทางบ้าน และสอดแทรกกับมุขตลกของผู ้ด าเนินรายการท าให้รายการไม่น่าเบ่ือ
จนเกินไป ประกอบกบัการใช้ความเห็นและผลโหวตของผูช้ม ท าให้รายการดูน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึน 
และการน าเสนอเน้ือหาท่ีกระชบั ส่วนจ านวนภาพยนตร์แต่ละสัปดาห์จะแตกต่างกนัไปในแต่ละ
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สัปดาห์เน่ืองจากจ านวนภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายใหม่ไม่เท่ากนัในแต่ละสัปดาห์ ซ่ึงมีผลต่อความยาวของ
คลิปรายการแต่ละสัปดาห์อีกดว้ย 

 

 
 
ภาพที ่4.8  ตวัอยา่งการรายงานผลโหวตในรายการเปิดหนา้หนงั 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2558ค. 
 

 
 
ภาพที ่4.9  ตวัอยา่งความคิดเห็นจากผูช้มในรายการเปิดหนา้หนงั 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2558ค. 
 

นอกจากน้ีรายการเปิดหนา้หนงัมีช่วงพิเศษแทรกระหวา่งรายการเรียกวา่ช่วง เปิดหนา้โรง 
โดยเป็นการส ารวจจากการถามผูช้มหนา้โรงภาพยนตร์วา่ภาพยนตร์เร่ืองไหนท่ีตนอยากดูมากท่ีสุด 
ซ่ึงท าใหข้อ้มูลในรายการมีความหลากหลายและมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน 
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ภาพที ่4.10  ตวัอยา่งช่วงเปิดหนา้โรงในรายการเปิดหนา้หนงั 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2558ง. 
 

และท่ีมาของรายการชิมลางตวัอยา่งใหม่นั้นมาจากตวัเอง ตอนเด็กๆ ท่ีอินเทอร์เน็ตยงัไม่
เป็นท่ีนิยม การดูตวัอย่างใหม่ทุกคร้ังตอ้งไปยืนดูหน้าโรงแลว้จะมีความรู้สึกต่อการดูตวัอย่างของ
หนงัคร้ังแรก (หงษช์ยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

จากการวิเคราะห์ตวับทของรายการ (Textual Analysis) ยงัพบว่ารายการชิมลางตวัอย่าง
ใหม่เป็นรายการท่ีน าตวัอยา่งภาพยนตร์ท่ีออกใหม่น ามารับชมและแสดงความรู้สึกต่อการดูตวัอยา่ง
คร้ังแรกแก่ผูช้มมีการน าเสนอโดยแบ่งจอภาพเป็นสองส่วนคือ จอแสดงตวัอยา่งภาพยนตร์ และจอ
แสดงความรู้สึกของผูด้  าเนินรายการระหวา่งการรับชม เม่ือดูจบผูด้  าเนินรายการทั้งสองคนจะมีการ
ให้ความเห็นของตนเองและสอดแทรกเกร็ดความรู้เก่ียวกบัตวัอยา่งภาพยนตร์ หลงัจากนั้นผูด้  าเนิน
รายการทั้งสองจะตดัสินว่าไปดูภาพยนตร์เร่ืองน้ีท่ีโรงภาพยนตร์หรือไม่เพราะอะไรจากการรับชม
ตวัอย่างภาพยนตร์เท่านั้ น ส่วนทางด้านการผลิต ผูว้ิจยัมองว่ารายการชิมลางตวัอย่างใหม่เป็น
รายการท่ีมีผลิตไม่ซับซ้อนท่ีสุดในช่อง Gutumdai เน่ืองจากเป็นรายการท่ีไม่ต้องเตรียมข้อมูล
จ านวนมาก เพียงเตรียมตวัอย่างภาพยนตร์มารับชมเท่านั้น อีกทั้งการถ่ายท าและการตดัต่อไม่มี
เทคนิคท่ีซบัซอ้น  
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ภาพที ่4.11  ตวัอยา่งการน าเสนอตวัอยา่งภาพยนตร์ในรายการชิมลางตวัอยา่งใหม่ 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2558ง. 

 

 
 
ภาพที ่4.12  ตวัอยา่งการตดัสินใจชมภาพยนตร์ทา้ยรายการชิมลางตวัอยา่งใหม่ 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2558ง. 
 

อีกทั้งผูว้ิจยัพบว่ารายการชิมลางตวัอย่างใหม่มีจ  านวนตอนมากท่ีสุดในช่อง Gutumdai มี
จ านวน 75 ตอนและเป็นรายการยอดนิยมอนัดบัท่ี 1 ภายในช่องโดยรายการยอดนิยมส่วนใหญ่เป็น
ตวัอยา่งภาพยนตร์ไทยและมีเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมส าหรับเด็ก 
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ภาพที ่4.13  ภาพคลิปวดีีโอยอดนิยมในช่อง Gutumdai 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2559ข. 

 
ส่วนหลกัการของการตั้งช่ือคลิปวีดีโอแต่ละคลิป หงษช์ยั ภูบุตตะ (สัมภาษณ์, 27 เมษายน 

2559) กล่าววา่ ขอ้แรกคือเราตอ้งมีช่ือประจ ารายการก่อน และต่อมาก็ วิธีการตั้งช่ือ ยกตวัอยา่งเช่น 
รายการเปิดหน้าหนงั ถา้จะเห็นในช่วงแรกๆ รายการเปิดหน้าหนงั ก็เป็นเปิดหน้าหนงั แลว้ก็วนัท่ี
ตามดว้ยสัปดาห์ท่ีหนงัเขา้ฉาย ซ่ึงตรงนั้นถามวา่ช่วยไดไ้หมในช่วงแรก ก็ช่วยได ้แต่แค่วา่คนมนัก็
ยงัไม่รู้ว่ามนัคืออะไร ดงันั้นพอเขา้ไปปรึกษากบัทาง Youtube ก็แนะน าว่า ลองใช่ช่ือหนังท่ีมนั
เด่นๆ ท่ีคนรู้จกัซกัสามช่ือเขา้ไป เพราะวา่ บางคนไม่รู้หรอกวา่หนงัอาทิตยน้ี์มนัมีเร่ืองอะไรเขา้ฉาย
บา้ง ดงันั้นเราก็ตอ้งมีช่ือหนงั สมมุติ ปัจจุบนัน้ีใช ้เปิดหนา้หนงั แลว้ก็เป็นช่ือหนงัสามเร่ือง ท่ีดงัๆ
เลยนะ หน่ึงสองสาม แล้วก็เป็นวนัท่ี ก็ถือว่าดีข้ึน ซ่ึงการตั้งช่ือจะมีผลต่อการค้นหาของผูช้มใน 
Youtube ด้วย สมมุติ ถ้าเค้าค้นหา Angry Bird มนัก็จะข้ึนนะ ข้ึนเปิดหน้าหนัง อะไรแบบน้ีเลย 
(หงษช์ยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 
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ภาพที ่4.14  ภาพการตั้งช่ือรายการเปิดหนา้หนงัในช่วงแรก 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2559ค. 
 

 
 
ภาพที ่4.15  ภาพการตั้งช่ือรายการเปิดหนา้หนงัในปัจจุบนั 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2559ค. 

 

ในส่ือออนไลน์ทุกคนสามารถเป็นเจา้ของส่ือและน าเสนอไดอ้ยา่งอิสระ จึงท าให้บุคคลท่ี
ท างานเบ้ืองหลังหันสามารถท างานเบ้ืองหน้าได้อย่างเต็มท่ี อย่างเช่นผูผ้ลิตช่อง Gutumdai ท่ีได้
เปล่ียนตวัเองจากเบ้ืองหลงัมาเป็นผูด้  าเนินรายการดว้ยตวัเอง  

 คือพิธีกรรายการหนงัมนัก็ไม่ไดมี้เยอะ ไม่เยอะเลย หนา้เดิมๆหมดเลย เราก็เลยขยบัขยาย
มาเป็นเบ้ืองหนา้บา้ง เพื่อท่ีจะบอกวา่เราก็มีตวัตนนะ เราก็ไม่ไดคิ้ดวา่มนัจะดีหรือเป็นตวัแทนอะไร
หรอก แต่ว่าเราคิดแค่ว่าให้มนัมีสีสันบ้าง ไม่ใช่มีแต่หน้าเดิมๆ ออกมา และเราอาจจะได้เปรียบ
ตรงท่ีเราท างานในสายหนัง ในการเป็นนักวิจารมาก่อน อีกทั้งท างานทางด้านเบ้ืองหลงัการผลิต
รายการโทรทศัน์ ขอ้ไดเ้ปรียบของเราจากประสบการณ์ท่ีไดม้าคือ มนัท าให้เราดูแตกต่างจากคนอ่ืน
ท่ีท าใน Youtube คือเราสามารถเอาแพลตฟอร์ม (Platform) ของรายการทีวีในช่องทัว่ไปมาประยุค
ใช้ใน Youtube คือท าให้มันเป็นรายการทีวีใน  Youtube ท าให้ดูเป็นมืออาชีพมากกว่าและเรามี 
Contact กบัช่อง กบัค่ายหนงั ดงันั้น มนัก็เลยง่ายต่อการเล่นหนงัไทยมากกว่าช่องอ่ืน ซ่ึงช่องอ่ืนท่ี
ผลิตรายการรีววิภาพยนตร์ไม่เล่นหนงัไทยเลย ท าใหไ้ดเ้ปรียบกวา่ช่องอ่ืนๆคือ เร่ืองขอ้มูล เร่ืองการ
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อนุญาต และท่ีส าคญัท่ีสุดคือของรางวลัรายการอ่ืนไม่มี มีแต่ท่ีเราท่ีเดียวแหละท่ีมี (หงษช์ยั ภูบุตตะ, 
สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

จากการวิเคราะห์ตวับทของรายการ (Textual Analysis) พบวา่รายการภายในช่อง Gutumdai 
มีลกัษณะรูปแบบและคุณภาพใกลเ้คียงกบัรายการโทรทศัน์ท่ีออกอากาศทางช่องโทรทศัน์ปกติ โดย
ด้านคุณภาพของวีดีโอนั้ นสามารถรับชมได้ในคุณภาพระดับสูง (High Definition) และเสียงท่ี
ชดัเจน ท าให้อรรถรสในการรับชมมีมากข้ึน ส่วนทางดา้นรูปแบบรายการมีความเป็นมืออาชีพเช่น 
การใช้กราฟฟิคแบบเคล่ือนไหว (Motion Graphic)ในรูปแบบ Interlude ช่วงเปิดรายการ มีช่วง
เน้ือหาพิเศษนอกเหนือจากเน้ือหารายการ  และการเขา้ช่วงพิธีกรสลบักบัการแทรกภาพวีดีโอจาก
ภาพยนตร์ท าได้ราบร่ืนและต่อเน่ือง นอกจากนั้นการพูดคุยกนัระหว่างพิธีกรมีความล่ืนไหลไม่
ติดขดั ท าให้ผูว้ิจยัรู้สึกวา่รายการภายในช่อง Gutumdai มีคุณภาพในการผลิตท่ีดีเหมือนกบัรายการ
โทรทศัน์ท่ีออกอากาศทางช่องโทรทศัน์ปกติ แต่แตกต่างเพียงแค่ส่ือท่ีใช้ (Media) และตน้ทุนใน
การผลิต (Production Cost) 

 

 
 
ภาพที ่4.16  ตวัอยา่ง Interlude รายการชิมลางตวัอยา่งใหม่ 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2559ง. 

 
การผลิตวีดีโอใน Youtube จ าเป็นตอ้งผลิตให้เหมาะสมกบัส่ืออยา่ง Youtube เพราะอะไรท่ี

ประสบความส าเร็จในโทรทศัน์นั้นไม่ไดห้มายถึงจะประสบความส าเร็จใน Youtube ดั้งนั้นผูผ้ลิต
จึงตอ้งปรับตวัทางดา้นการน าเสนอรวมไปถึงตน้ทุนในการผลิต 

การเปล่ียนแปลงเม่ือมาท า Youtube คือ น่าจะเป็นความคิดมากกว่าและเร่ืองงบประมาณ 
คือในการท า Youtube ซ่ึงตอ้งประหยดัมากท่ีสุดเน่ืองจากเป็นช่องท่ีเรามาท าเองไม่มีการสนบัสนุน
ทางดา้นอุปกรณ์ บุคลากร เหมือนบริษทัท่ีผลิตรายการโทรทศัน์ และเราตอ้งรู้ตวัเองก่อนวา่เราไม่ใช่
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คนดงั เราไม่สามารถดึงคนไดม้าก ส่วนเร่ืองความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต คิดว่า Youtube เป็น
สนามขายมันสมองมากกว่า ซ่ึงมันไม่มีกรอบในความคิด  ไม่เหมือนรายการโทรทัศน์ในส่ือ
ออฟไลน์ท่ีมีกรอบมีกฎให้ปฏิบติัตาม เร่ืองความคิดมนัเป็นเร่ืองแนวทางของใครของมนั ซ่ึงมันก็
แลว้แต่ช่อง มนัก็เป็นจุดเด่นของช่องแตกต่างกนัไป (หงษช์ยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

โดยคุณหงษช์ยั ภูบุตตะ (สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) กล่าววา่ตน้ทุนในการผลิตในแต่ละ
สัปดาห์ไม่มากเลย จริงๆ งบประมาณในการผลิตรายการต่อละสัปดาห์ทั้ง 5 รายการอยู่ท่ีประมาณ 
200 บาทเท่านั้น โดยวิธีการท างานการผลิตรายการช่อง Gutumdai แต่ละสัปดาห์ ทั้ง 5 รายการจะใช้
วิธีการถ่ายเพียง 1 วนัเท่านั้ น ซ่ึงทางช่อง Gutumdaiได้ความอนุเคราะห์เร่ืองสถานท่ีการถ่ายท า 
ช่างภาพท่ีเป็นเพื่อนท่ีรู้จกักนัมาถ่ายใหโ้ดยไม่มีค่าจา้ง และของรางวลัท่ีน ามาแจกในรายการดว้ย ซ่ึง
ตน้ทุนหลกัๆท่ีใชเ้ลย คือ ค่าการเดินทาง ค่าอาหาร ค่าน ้ า และค่าไฟในการตดัต่อ เพียงเท่านั้น อีกทั้ง
มีตน้ทุนทางด้านบุคลากรซ่ึงไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เลยเน่ืองจาก คุณหงษ์ชัย ภูบุตตะ เป็นผูท่ี้
ด าเนินการผลิตตั้งแต่การคิดเน้ือหารายการแต่ละตอน รวมไปถึงการตดัต่อ ซ่ึงท าดว้ยตวัเองทั้งหมด 

 

 
 
ภาพที ่4.17  ภาพเบ้ืองหลงัการถ่ายท ารายการช่อง Gutumdai 
 

ส่วนของการท างานเราก็รู้อยูแ่ลว้วา่หนงัอาทิตยห์นา้มีอะไรฉายบา้ง ก็จะเตรียมไว ้อ่านเร่ือง
ยอ่ หาขอ้มูลของหนงั ซ่ึงบางเร่ืองขอ้มูลจะเยอะ ขอ้มูลจะน้อย ก็แลว้แต่กนัไป เราก็ไปหาขอ้มูลมา
ล่วงหนา้ บางที อดัเทปล่าสุดไป เป็นหนงัเก่า เราก็ไม่ไดดู้ แลว้เร่ืองยอ่ก็ไม่หามาจาก3แห่ง แต่ดนัไม่
เหมือนกนัเลย  แต่เราก็ตอ้งมาหาวิธีเพื่อใหม้นัสมดุลเอาตวัรอดไปได ้เพราะวา่บนอินเตอร์เน็ต มนัก็
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จะมีผูรู้้เยอะ กูรูเยอะ บางเร่ือง คนท่ีดูแลว้ก็ตอ้งรู้จกัมากกวา่เราท่ีไม่ไดดู้อยูแ่ลว้ (นพปฎล พลศิลป์, 
สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

เน่ืองจากผู ้ชมส่วนมากใน Youtube อยู่ในว ัยท่ีอายุไม่มากและใช้อินเทอร์เน็ตเป็น
ชีวติประจ าวนั จึงท าใหผู้ผ้ลิตซ่ึงเป็นผูด้  าเนินรายการในส่ือเก่า (Traditional Media) ตอ้งปรับเปล่ียน
รูปแบบวธีิการน าเสนอใหเ้หมาะสมเม่ือผลิตรายการผา่นส่ือ Youtube  

เทคนิคการคุยในรายการก็คือคุยกนัสบายๆ คือพี่จดัรายการวทิยุดว้ย ก็จะมีสองแบบ วิทยุน่ี
จะค่อยขา้งเครียดเพราะเป็นคล่ืนผูใ้หญ่ เป็นคล่ืนข่าว เราก็ตอ้งแบบจะคุยแบบค่อยขา้งเครียดแต่ก็มี
แซวบา้ง แต่พอมาเป็น Youtube คือพี่ไม่เขา้ใจวา่พี่เขา้ใจผิดหรือเปล่านะ แต่คือแบบเขา้ใจวา่ ตวัคน
ท่ีมาดูส่วนใหญ่ก็จะเด็ก อายุจะไม่เยอะ ก็จะพยายามให้รายการมนัเบาๆ ไป บางคร้ัง คนดูมนัเยอะ 
ร้อยพ่อพนัธ์ุแม่ บางคนก็บอกวา่ พิธีกรห่ืน พิธีกรลามก แต่บางคนก็บอกวา่ เหย้พี่ กวนตีนดีชอบ คือ
มนัก็แลว้แต่คน เราก็คือรับฟัง หูไวหู้ ใน Youtube พี่พยายามจะให้มนัเป็นกนัเองมากท่ีสุด มีข าๆ คุย
ตลกได ้ทะล่ึงบา้งนิดหน่อย (นพปฎล พลศิลป์, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

การคุยจะพยายามท าให้คนดูไม่รู้สึกว่าเราเป็นแค่พิธีกรคนหน่ึง เราตอ้งมีขอ้มูลมากข้ึน
หน่อย ถา้เราไม่มีขอ้มูล ก็เหมือนกบัคนหน่ึงท่ีออกมาเล่าโดยท่ีไม่ไดมี้แก่นสารหรือจุดดึงดูดอะไร 
และอีกอยา่งหน่ึงท่ีส าคญัคือการให้ผูช้มมีส่วนร่วมในรายการ พูดคุยกบัเคา้ แลว้ก็พูดถึงคนท่ีร่วม
สนุก ท าให้คนได้รู้สึกว่า เออเราก็มีส่วนร่วมในรายการน้ีนะ อะไรอย่างน้ี (หงษ์ชัย ภูบุตตะ , 
สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

หลงัจากการถ่ายท าและอพัโหลดวีดีโอลง Youtube ส่วนท่ีส าคญัในการสร้างรายไดคื้อการ
ท าให้ยอดผูช้มแต่ละคลิปนั้นสูงข้ึนโดยผูใ้ห้สัมภาษณ์มีวิธีการและหลกัการของตนผา่นการส่ือสาร
ออนไลน์ช่องทางต่างๆเพื่อเพิ่มยอดผูช้มและน าสู่การสร้างรายได ้ 

วธีิการท าให้เกิดการแชร์เยอะๆ หน่ึงคือ ท่ีส าคญัคือการแท็ค (Tag) การแทค็เป็นเร่ืองส าคญั
ในการคน้หาคลิปเพราะวา่ ในการคน้หาของคนนั้นจะแทค็ช่ือเราอยูด่ว้ย สองคือ มนัตอ้งไล่มาตั้งแต่
เน้ือหา เราตอ้งคดัเลือกวา่ มนัตอ้งเป็นเน้ือหาท่ีคนพูดถึงหรือเปล่า หรือ เป็นเน้ือหาท่ีสามารถเขา้ถึง
คนในพื้น ท่ีนั้ นๆได้ง่าย อย่างเช่นในช่อง พี่ เล่นหนังไทย ในขณะท่ีช่องอ่ืนไม่ เล่นแต่หนัง
ต่างประเทศ (หงษช์ยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

จากการวิเคราะห์ตวับท ผูว้ิจยัพบว่าช่อง Gutumdai มีส่ืออ่ืนท่ีเป็นเจา้ของนอกเหนือจาก
ช่อง Youtube จ  านวน 4 ช่องทางคือ Facebook Page Gutumdai มียอดผูช่ื้นชอบ 390 คน, Facebook 
Page ผู ้บ ริโภค  มีผู ้ ช่ืนชอบ  96,000, Facebook Page Sadaos มี ผู ้ช่ืนชอบ  9,300 และเว็บไซต ์
Sadaos.com ซ่ึงสามารถขยายฐานผูช้มผ่านการแชร์คลิปรายการโดยการคดัลอก URL (Uniform 
Resource Locators)  โดยน าไปวางในเวบ็ไซตข์องตน และการร่วมสนุกต่างๆท่ีเช่ือมโยงกบัรายการ 
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เช่น การร่วมสนุกเพื่อลุ้นรับของรางวลั การถามความเห็นของผูช้ม การโหวตภาพยนตร์ประจ า
สัปดาห์ 

 

 
 
ภาพที ่4.18  ตวัอยา่ง Facebook Page Gutumdai 
แหล่งทีม่า: Gu-Tum-Dai Channel, 2558. 

 

 
 
ภาพที ่4.19  ตวัอยา่ง Facebook Page ผูบ้ริโภค 
แหล่งทีม่า: ผูบ้ริโภค, 2558. 
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ภาพที ่4.20  ตวัอยา่ง Facebook Page Sadaos 
แหล่งทีม่า: Sadaos-สะเด่าส์, 2558. 
 

 
 
ภาพที ่4.21  ตวัอยา่ง เวบ็ไซต ์Sadaos 
แหล่งทีม่า: สะเด่าส์-Dadaos, 2558. 

 
ในการแชร์ในส่ืออ่ืนก็มีทาง Facebook ท่ี เราเป็นแอดมิน โดยการโพสลงไปใน เพจ

ผูบ้ริโภค เพราะว่าเพจช่อง เราไม่ไดเ้น้นอยูแ่ล้วไง บงัเอิญผูบ้ริโภค คนมนัเยอะ ก็เลยแชร์ ก็ไดม้า
นิดนึง และถ้าเป็นรายการหนังคือ แชร์ไปในเพจ Facebook ของหนังเร่ืองนั้นๆ Official หนัง ท่ี
ลกัษณะเป็น Fan Page แล้วก็แชร์ไปท่ีเพจของ Distributor หนัง และก็มีพวกเวบ็ไซต์ Kapook กบั 
Postjung ก็ดีอยา่ง คือ เราสามารถก๊อปป้ีล้ิงคเ์รา ไปวางท่ีกระปุกได ้แลว้ไปลงท่ีกระปุกปุ๊ป มนัก็จะ
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อยูใ่นเวบ็ไซตน์ั้นเลย คนสามารถกดดูได ้ยอดก็ข้ึนของเรา วิธีการก็คือ คลา้ยๆกบัแปะลิงค ์แปะลง
แล้วมนัก็ลิงค์ไปท่ี Youtube เราก๊อปป้ีล้ิงค์ใน Youtube ลงช่องท่ีเว็บไซต์ให้มา แล้วมันก็จะเป็น
รายการเราข้ึนมาเลย อยูใ่นเพจของเวบ็ไซตน์ั้นเลย สามารถเพิ่มยอดวิวใน Youtube ได ้มนัก็ไดซ้ัก
ประมาณ 100-120 ววิเท่านั้นแหละ (หงษช์ยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

อีกทั้งยงัมีส่วนของท่ีจากทางเพจหนังน ารายการของเราไปแชร์เองด้วย อย่างเช่น ถา้เป็น 
page หนงั ทางเพจหนงัเคา้เลือกเฉพาะหนงัท่ีไดรั้บการโหวตมากท่ีสุดเอาไปลง ค่ายหนงัดว้ย เคา้ก็
โพสลงปุ๊บว่า เห้ย สัปดาห์น้ีหนังเรากระแสมาดีจริงนะ ดูตวัอย่างได้ทีน่ี อะไรลกัษณะน้ี แต่ถ้า
กระแสเป็นลบค่ายหนงัไม่เอาไปแชร์หรอก (หงษช์ยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

คุณนพปฎล พลศิลป์ (สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) ซ่ึงเป็นเจา้ของเวบ็ไซต์ช่ือว่า Sadaos. 
com ไดน้ าความเห็นและผลโหวตจากผูช้มในเวบ็นั้นมาใชใ้นรายการเปิดหนา้หนงั กล่าววา่ การท า
เวบ็ไซต์อย่างเดียวมนัไม่พอ ตอ้งมีเพจด้วย มนัตอ้งคู่กนัเด๋ียวน้ี คือออนไลน์ถ้าเป็นเวบ็ไซต์อย่าง
เดียวมนัไม่ไดล่้ะ แลว้คือเราแบบ ถา้มีเวบ็ไซตจ์ะมีการโฆษณา คือเราตอ้งหาช่องทางการพฒันา คือ
วิธีท่ีเซฟสุดคือการเปิด Facebook Page หรือเอา Facebook ของเราเองเป็นตวัแนะน าเวบ็ไซต์หรือ
รายการของเราอีกที 

นอกจากนั้น คุณ หงษช์ยั ภูบุตตะ (สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559)  ไดก้ล่าววา่ ท่ีเปิดช่องทาง
อ่ืนเป็นช่องทางการน าเสนอรองจากช่อง Youtube เพราะ อยากจะน าเสนอในรูปแบบอ่ืนบ้าง
นอกจากรายการ เช่นรายการผูบ้ริโภค เรารู้อยู่แล้วว่าเร่ืองอาหารการกินมนัน่าจะเป็นเร่ืองท่ีง่าย 
เขา้ถึงง่าย จึงท าเพจออกมาเพื่อตอบสนองตรงจุดน้ี  

และจากการวิเคราะห์ตวับทของรายการ (Textual Analysis) พบว่ารายการในช่อง Gutumdai 
มีการกระตุน้ให้ผูช้มมีส่วนร่วมในรายการ เช่นการพูดคุยในช่องความคิดเห็น การกระตุน้ให้ผูช้มมี
การโหวต โดยผูด้  าเนินรายการได้พูดถึงวิธีการร่วมพูดคุยและร่วมสนุกในรายการอย่างชัดเจน และมี
กราฟฟิคข้ึนไวท้างดา้นล่างของคลิปวดีีโอ 
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ภาพที ่4.22  ตวัอยา่ง การข้ึนกราฟฟิคเพื่อกระตุน้ผูช้มในการโหวตลุน้รับของรางวลั 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2559จ. 

 

 
 
ภาพที ่4.23  ตวัอยา่งการกระตุน้ผูช้มในพูดคุยในช่องความเห็น 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2559จ. 
 

และท้ายรายการในช่อง Gutumdai ส่วนใหญ่ ผูด้  าเนินรายการมีการกระตุ้นให้ผูช้มกด
ติดตามช่องเพื่อใหผู้ช้มไดติ้ดตามรายการตอนใหม่ๆ และรายการอ่ืนๆ ภายในช่องได ้
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ภาพที ่4.24  ตวัอยา่งการกระตุน้ใหผู้ช้มกดติดตามทา้ยรายการ 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2559จ. 

 
แต่สุดท้าย ยอดวิวท่ีได้เยอะท่ีสุดก็จากยอดการค้นหา เพราะช่องน้ีเป็นอะไรก็ไม่ รู้ 

Subscribe เยอะ แต่คนดูน้อย คนท่ีเคา้มาดูก็จะเป็นหน้าใหม่มากกว่า ตอนน้ีเราเลยไม่สามารถท่ีจะ
ระบุไดว้า่คนดูของเราเป็นกลุ่มท่ีติดตามเราจริงหรือเปล่า (หงษ์ชยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 
2559) 

ในรายการชิมลางตวัอยา่งใหม่นั้นมีการใชบุ้คคลมีช่ือเสียงในโลกออนไลน์เป็นแขกรับเชิญ
คุณหงษช์ยั ภูบุตตะ (สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) ให้เหตุผลในการน าบุคคลมีช่ือเสียงวา่ เหตุผลท่ี
เอาแรพเอกมาเพราะ เป็นช่วงท่ีทดลองอยากไดอ้ะไรท่ีมนัใหม่ๆนอกจากพิธีกรหน้าเดิมๆ สองคน
เท่านั้น 
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ภาพที ่4.25  ภาพแขกรับเชิญในรายการชิมลางตวัอยา่งใหม่ 
แหล่งทีม่า: ยทููบ, 2558จ. 
 

4.1.3 แหล่งทีม่าของรายได้จากการผลติรายการโทรทศัน์ผ่านเว็บไซต์ Youtube 
สปอนเซอร์ตอนน้ีไม่มี ส่วนใหญ่จะเป็นแจกของให้ร่วมสนุกในรายการและการสนบัสนุน

ดา้นสถานท่ีการถ่ายท าเท่านั้น แต่ไม่รู้อนาคตมนัเป็นอย่างไร แต่เรารู้สึกสนุกท่ีจะท าและเราก็ได้
ความรู้ไปดว้ย ซ่ึงตอนแรกไม่รู้ดว้ยซ ้ าวา่ Youtube มนัไดเ้งิน ไม่รู้เลย เพราะท ารายการโทรทศัน์มา
ก่อน ความเขา้ใจในตอนนั้นคือการท่ีเราจะไดเ้งินนั้นตอ้งไดส้ปอนเซอร์สนบัสนุนรายการ ดงันั้นก็
เลยอยากท ารายการเพื่อตอบสนองให้สปอนเซอร์มาสนใจเรา ซ่ึงตอนนั้นหวงัจากสปอนเซอร์เพียง
อยา่งเดียว (หงษช์ยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

คุณนพปฎล พลศิลป์ (สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) ไดเ้ล่าถึงการสร้างรายไดใ้น Youtube 
ทั้งท่ีรายการยงัไม่มีผูส้นับสนุนกล่าวว่า ก็ยงันึกถึงเร่ืองรายไดอ้ยู่ แต่เคยคุยกบัหงษไ์วว้่า คือตรงน้ี
ถามวา่หวงัไหมมนัก็หวงั แต่คือ มนัจะเป็นรายไดห้ลกัไม่ไดห้รอกในชีวติ จนกวา่ Subscribe เราเป็น
แสน แบบนั้นเราค่อยมาคุย เหมือนเป็น บ้ีเดอะสกาไปแลว้ ก็มาคุยเร่ืองรายได ้แต่คือวา่ตอนน้ีก็หวงั
แบบเล็กๆ ไม่เป็นเร่ืองใหญ่มาก แต่คือมนัยงัสนุกอยู ่แต่บางคร้ังบางอาทิตยม์นัก็ไม่สนุกนะเพราะ
มนัดนัมาเจอกบังานท่ีตอ้งไดเ้งิน ก็เลยแบบตอ้งท างานของท่ีไดเ้งินก่อน ประมาณนั้น ก็ยงัเพลินๆ
อยู ่คลา้ยๆกบังานอดิเรกประจ า บางวนัสนุก บางวนัก็ไม่สนุก ถา้ถามวา่เร่ืองรายไดน้ี้อยากไดไ้หม 
อยากไดเ้หมือนกนั แต่ตอนน้ีเราก็เห็นอยูไ่งวา่มนัเป็นอะไรไง แต่ถา้ไดม้นัก็ดี ตอนน้ีอยูใ่นช่วงของ
การรดน ้ าตน้ไมก้็ว่ากนัไป แต่ก็คือเรายงัสนุก เร่ืองเงินก็เป็นเร่ืองรองลงไป แต่ถ้าตอนไหนเราไม่
สนุก มนัก็เร่ิมจะคิดเยอะไง แบบ ท าไมเงินถึงไม่ได ้ก็มีปัญหาแต่ก็เขา้ใจ  
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4.1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ผ่านเวบ็ไซต์ Youtube 
ในช่วงแรกมีปัญหาเร่ืองอุปกรณ์ในการถ่ายท า ซ่ึงตอนนั้นมีแค่ไมโครโฟนตวัเดียวและ

กลอ้ง ซ่ึงคุณภาพไม่ค่อยดี แต่ตอนน้ีมีครบแลว้เพราะน ารายไดท่ี้ไดจ้ากโปรแกรม Youtube Partner 
มาลงทุน เร่ืองคุณภาพในการผลิตไม่น่าห่วง แต่เป็นห่วงเร่ืองไอเดีย ความคิดมากกว่า เพราะว่า
ตอนน้ียงัคิดคนเดียว ไม่มีปัญหาไรมาก ส่วนเร่ืองตดัต่อเป็นปัญหาส่วนตวั ถ้าจดัการดีๆ ก็ไม่มี
ปัญหา (หงษช์ยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

ส่วนปัญหากบั Youtube นั้นไม่มีปัญหาอะไร เพราะเราเป็นรายการหนัง ถ้ามีปัญหากับ 
Youtube ก็คงมีปัญหาเร่ือง Third Party ซ่ึงขอ้น้ีเรามีวธีิการหลบ ถา้ติดเร่ืองเพลงเราไม่สามารถหลบ
ได ้แต่ถา้เป็นเร่ืองภาพเราก็สามารถท าได ้(หงษช์ยั ภูบุตตะ, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

ปัญหาของ Youtube คือ เร่ืองของความชดัเจนในเร่ืองลิขสิทธ์ิ คือเราก็งง แบบวา่ แบบน้ีมนั
ผิดตรงไหน แลว้ก็มนัมีวิธีแกไ้ขอยา่งไร คือความช่วยเหลือของ Youtube ก็ยงัค่อยขา้งน้อย น่าจะมี
อะไรท่ีมากกวา่น้ี แบบบอกวา่คุณโดนบล็อก คุณโดนแบน คุณโดนแจง้ Report ซ่ึงบางทีแบบวา่มนั
มีการ Report แกลง้กนัเยอะดว้ยไง ก็เลยอยากให้ Youtube มาจดัการ อยา่งบางเร่ือง เหมือนเราคลิก
ไป เช่นเพลงมนัจะมีบอกเลยวา่ อนัน้ีของคุณละเมิดลิขสิทธ์ินะ แลว้โพสคลิปไปซักพกั อีกซักวนั
สองวนัถึงข้ึนเมลม์าบอก อยา่งน้ีมนัก็ไม่ใช่ ก็ควรเป็นอะไรท่ีแบบ แจง้ User เร็วกวา่น้ี ผมก็ไม่ค่อยรู้
เร่ืองอะไร แต่ Youtube ส่วนมากก็มีปัญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิ คือบางคร้ังเราไม่ไดล้ะเมิดเต็มๆไง บางที
น่าจะมีการช่วยเหลืออะไรยงัไงบา้ง เช่นช่วยเราเจรจา ซ่ึงคนท่ีมาแจง้ว่าเราละเมิดก็คือ User ของ 
Youtube เหมือนกนัไง น่าจะมีบริการหน่อย ให้มีการติดต่อโดยตรงเลย เคยมีกรณีท่ี เป็นบริษทัจาก 
มาเลยเซีย ท ายงัไงก็ติดต่อไม่ได ้จนเผอิญวา่จ าไดว้า่มีน้องคนนึงท่ีรู้จกั เพื่อนของน้องอีกคนท างาน
อยู ่Youtube ก็เลยขอเบอร์ แลว้ก็คุยกนั เคา้ก็บอกวา่ พี่บริษทัน้ีมีตวัแทนในเมืองไทยนะ นอ้งก็บอก
ช่ือมา พี่ลองเขา้ไปดูในเวบ็เคา้ในเมืองไทย เคา้ก็แจง้เราวา่เคา้เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิหนงัของค่ายไหน
บา้งอะไรอยา่งน้ี เราก็เลยโอเค ตอนแรกเราก็โกรธเคา้นะ เวบ็ไม่มีอะไรอพัเดท มาแบนไดไ้ง แต่พอ
เรารู้ว่าเคา้มีตวัแทนในเมืองไทย เราก็เลยค่อยเบาใจ ซ่ึงตรงน้ี Youtube ควรจะช่วย User ดว้ยไง ว่า
บริษทัน้ี ตวัตนอยู่ท่ีไหน ไมใช่ว่าพอคลิกแล้ว วิ่งไปเว็บไซต์ของมาเลยเซีย ซ่ึงบริษทัมนัไม่ได้
อพัเดตมา 3 ปีแล้ว เราก็งงแทนท่ีจะวิ่งมาท่ีเวบ็เมืองไทยได้คุยรู้เร่ืองกนัได้ มนัจะดีกว่า (นพปฎล  
พลศิลป์, สัมภาษณ์, 27 เมษายน 2559) 

จากขอ้มูลเชิงคุณภาพท่ีผูว้ิจยัได้มาจากการสัมภาษณ์ พบว่าผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ช่อง 
Gutumdai เป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ในวงการบนัเทิงทางดา้นเบ้ืองหลงัและเบ้ืองหน้ามาก่อนและหัน
มาผลิตส่ือทางเลือกอย่าง Youtube เป็นเพียงงานอดิเรก โดยคุณหงษ์ชัยเป็นผูท่ี้มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรคใ์นการผลิตรายการต่างๆภายในช่องไปจนถึงการตดัต่อ ซ่ึงท าใหล้ดตน้ทุนในการผลิตไป
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ได้มาก และกลยุทธ์การส่ือสารทางด้านเน้ือหารายการภายในช่องส่วนใหญ่มาจากตั้งค  าถามจาก
ชีวติประจ าวนัท าให้ผูช้มทัว่ไปเขา้ถึงไดง่้าย ส่วนกลยุทธ์ในการส่ือสารการตลาด ช่อง Gutumdai มี
ส่ืออ่ืนๆ นอกเหนือจาก Youtube ใชเ้พิ่มยอดผูช้มผา่นการแชร์ (Share) อีกทั้งพบวา่มีปัญหาอุปสรรค 
3 ขอ้ คือ 1) อุปสรรคทางดา้นอุปกรณ์ในการผลิต 2) ปัญหาความคิดสร้างสรรคใ์นการผลิตรายการ
ตอนใหม่ๆ จะหมดไป และ 3) ปัญหาทางดา้นลิขสิทธ์ิกบั Third Party  
 

4.2 ส่วนที ่2 ผลการวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) รายการจากช่อง Youtube เพื่อวิเคราะห์ถึงกล
ยุทธ์ในการส่ือสารและวิเคราะห์เน้ือหาโดยผูว้ิจยัเลือกรับชมจากรายการยอดนิยมท่ีมียอดผูช้ม 
(Views) สูงสุดแต่ละรายการภายในช่อง Gutumdai 3 รายการคือ 1) ผูบ้ริโภค 2) เปิดหนา้หนงั 3) ชิม
ลางตวัอย่างใหม่ รายการละ 5 คลิปวีดีโอ และวิเคราะห์เน้ือหาจากระบบ Youtube Analysis ช่อง 
Gutumdai โดยท าการเก็บขอ้มูลระหวา่งเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 (Youtube, 2016) 
มีจุดประสงคเ์พื่อตอบค าถามงานวจิยัตามวตัถุประสงคด์งัน้ี  
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4.2.1 กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือสร้างรายได้ผ่านเวบ็ไซต์ Youtube 
 
ตารางที ่4.1 แสดงการเก็บข้อมูลการใช้กลยุทธ์การส่ือสารตามแนวคิดของ Miller ในรายการ

ผูบ้ริโภค 
 

รายการ 
(ตอน) 
 
 

กลยุทธ์ 

มีความบันเทิงและ
สนุก 

(Be Entertaining 
and go for the 

Funny) 

ให้ความรู้ 
(Be 

Informative) 

ท าให้ส้ันและ
เรียบง่าย 
(Keep it 

Short and 
Simple) 

มีจุดสนใจ และ
ส่ือสารชัดเจน 

(Stay Focus and 
Communicate a 
Clear Message) 

หลกีเลีย่งการ
ยดัเยยีด
โฆษณา  

(Avoid the 
Hard Sell) 

ท าให้สดใหม่
เสมอ 

(Keep it 
Fresh) 

Ep.4: 
Durex 
Vs.Okamoto 
ยาว 7.07 นาที 

 

     

Ep.6: 
จอลล่ีแบร์ Vs. 
ฮาริโบ ้
ยาว 4.13 นาที 

 

     

Ep.3:  
น ้าจบัเล้ียง 
 ยย"Vs. จจ 
ยาว 4.34 นาที 

 

     

Ep.2:  
ไข่ลวก Vs. 
ไข่ออนเซ็น 
ยาว 5.39 นาที 

 

     

Ep.18:  
ยาคูลท ์Vs. บี
ทาเกน้ อะไร
ดีกวา่กนั ? 
ยาว 13.50 
นาที 

 

     

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่รายการผูบ้ริโภคมีการใชก้ลยุทธ์การส่ือสารตามแนวคิดของ Miller

มากท่ีสุดคือ การให้ความรู้, การท าให้สั้นและเรียบง่าย, มีจุดสนใจและส่ือสารชดัเจน, หลีกเล่ียงการ
ยดัเยยีดโฆษณา, ท าใหส้ดใหม่เสมอ และนอ้ยท่ีสุดคือมีความบนัเทิงและสนุก 0 คลิป 
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ตารางที ่4.2 แสดงการเก็บขอ้มูลการใชก้ลยทุธ์การส่ือสารการตลาดตามแนวคิดการสร้างเน้ือหา
โดยผูบ้ริโภคของ Wertime and Fenwick ในรายการผูบ้ริโภค 

 
รายการ 
(ตอน) 
 
 

กลยุทธ์ 

จริงใจ 
 

เปิดโอกาส
ให้คนมีส่วน

ร่วม 

น าความเห็น
ของผู้บริโภค

มาใช้
ประโยชน์และ
อย่าลืมตอบ

กลบั 

เลือกใช้คนดัง
มาโปรโมท 

ใช้กลยุทธ์การ
โหวต

ลงคะแนน เพ่ือ
ดงึผู้บริโภคเข้า
มาเป็นส่วน

หนึ่ง 

ท าความเข้าใจ
กบัลกัษณะ
พืน้ฐานของ
เวบ็ไซต์และ
ส่ือสารให้
กลมกลืน 

Ep.4: 
Durex 
Vs.Okamoto 
ยาว 7.07 นาที 

 

 

 

  

 

Ep.6: 
จอลล่ีแบร์ Vs. 
ฮาริโบ ้
ยาว 4.13 นาที 

 

 

 

  

 

Ep.3:  
น ้าจบัเล้ียง 
 ยย"Vs. จจ 
ยาว 4.34 นาที 

 

 

 

  

 

Ep.2:  
ไข่ลวก Vs. 
ไข่ออนเซ็น 
ยาว 5.39 นาที 

 

 

 

  

 

Ep.18:  
ยาคูลท ์Vs. บี
ทาเกน้ อะไร
ดีกวา่กนั ? 
ยาว 13.50 
นาที 

 

 

 

  

 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบว่ารายการผูบ้ริโภคใช้กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดตามแนวคิดการ

สร้างเน้ือหาโดยผูบ้ริโภคมากท่ีสุดคือ จริงใจ น าความเห็นของผูบ้ริโภคมาใชป้ระโยชน์และอยา่ลืม
ตอบกลบั และท าความเขา้ใจกบัลกัษณะพื้นฐานของเวบ็ไซตแ์ละส่ือสารให้กลมกลืน นอ้ยท่ีสุดคือ
การเปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วม การเลือกใชค้นดงัมาโปรโมท และใชก้ลยทุธ์การโหวตลงคะแนน
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เพื่อดึงผูบ้ริโภคเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงไม่พบการใชก้ลยุทธ์การส่ือสารการตลาดตามแนวคิดการสร้าง
เน้ือหาโดยผูบ้ริโภค 
 
ตารางที ่4.3 แสดงการเก็บขอ้มูลการใช้กลยุทธ์การส่ือสารตามแนวคิดของ Miller ในรายการเปิด

หนา้หนงั  
 
รายการ 
(ตอน) 
 
 

กลยุทธ์ 

มีความบันเทิง
และสนุก 

(Be Entertaining 
and go for the 

Funny) 

ให้ความรู้ 
(Be 

Informative) 

ท าให้ส้ันและ
เรียบง่าย 
(Keep it 

Short and 
Simple) 

มีจุดสนใจ และ
ส่ือสารชัดเจน 

(Stay Focus and 
Communicate a 
Clear Message) 

หลกีเลีย่งการ
ยดัเยยีด
โฆษณา  

(Avoid the 
Hard Sell) 

ท าให้สดใหม่
เสมอ 

(Keep it 
Fresh) 

หลวงพ่ีแจส๊ 
4G, The 
Huntsman: 
Winter's War, 
The Himalayas 
6 เม .ย.59         
ยาว 12.01 นาที  

      

เปิดหนา้หนงั :
12 พฤศจิกายน 
2558 
ยาว 13.56 นาที 

      

เปิดหนา้หนงั :
21/01/2016 
ยาว 15.50 นาที 

      

Cloverfield 
lane, 11-12-13 
รักกนัจะตาย, 
My Big Fat 
GreekWedding 
2  
ยาว 13.15 นาที 

      

เปิดหนา้หนงั: 
ตุลาคม 2552 
ยาว 16.13 นาที 
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จากตารางท่ี 4.3 พบวา่รายการเปิดหนา้หนงัมีความบนัเทิงและสนุก 5 คลิป มีการใหค้วามรู้ 
5 คลิป ท าให้สั้ นและเรียบง่าย 5 คลิป มีจุดสนใจและส่ือสารชัดเจน 5 คลิป ท าให้สดใหม่เสมอ        
5 คลิป และนอ้ยท่ีสุดคือหลีกเล่ียงการยดัเยยีดโฆษณา 2 คลิป 
 
ตารางที ่4.4 แสดงการเก็บขอ้มูลการใช้กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดตามแนวคิดการสร้างเน้ือหา

โดยผูบ้ริโภคของ Wertime and Fenwick ในรายการเปิดหนา้หนงั 
 
รายการ 
(ตอน) 
 
 

กลยุทธ์ 

จริงใจ 
 

เปิดโอกาส
ให้คนมีส่วน

ร่วม 

น าความเห็น
ของผู้บริโภค

มาใช้
ประโยชน์และ
อย่าลืมตอบ

กลบั 

เลือกใช้คนดัง
มาโปรโมท 

ใช้กลยุทธ์การ
โหวต

ลงคะแนน เพ่ือ
ดงึผู้บริโภคเข้า
มาเป็นส่วน

หนึ่ง 

ท าความเข้าใจ
กบัลกัษณะ
พืน้ฐานของ
เวบ็ไซต์และ
ส่ือสารให้
กลมกลืน 

หลวงพ่ีแจส๊ 
4G, The 
Huntsman: 
Winter's War, 
The Himalayas 
6 เม .ย.59         
ยาว 12.01 นาที  

   

 

  

เปิดหนา้หนงั :
12 พฤศจิกายน 
2558 
ยาว 13.56 นาที 

   

 

  

เปิดหนา้หนงั :
21/01/2016 
ยาว 15.50 นาที 

   
 

  

Cloverfield 
lane, 11-12-13 
รักกนัจะตาย, 
My Big Fat 
GreekWedding 
2  
ยาว 13.15 นาที 

   

 

  

เปิดหนา้หนงั: 
ตุลาคม 2552 
ยาว 16.13 นาที 
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จากตารางท่ี 4.4 พบวา่รายการเปิดหนา้หนงัมีการส่ือสารท่ีจริงใจ 5 คลิป เปิดโอกาสให้คน
มีส่วนร่วม 5 คลิปน าความเห็นของผูบ้ริโภคมาใชป้ระโยชน์และอยา่ลืมตอบกลบั 5 คลิป ใชก้ลยุทธ์
การโหวตลงคะแนนเพื่อดึงผูบ้ริโภคเขา้มาเป็นส่วนหน่ึง 5 คลิป ท าความเขา้ใจกบัลกัษณะพื้นฐาน
ของเวบ็ไซตแ์ละส่ือสารใหก้ลมกลืน 5 คลิป และนอ้ยท่ีสุดคือ  เลือกใชค้นดงัมาโปรโมท 0 คลิป 
 
ตารางที ่4.5 แสดงการเก็บขอ้มูลการใช้กลยุทธ์การส่ือสารตามแนวคิดของ Miller ในรายการชิม

ลางตวัอยา่งใหม่ 
 
รายการ 
(ตอน) 
 
 

กลยุทธ์ 

มีความบันเทิง
และสนุก 

(Be Entertaining 
and go for the 

Funny) 

ให้ความรู้ 
(Be 

Informative) 

ท าให้ส้ันและ
เรียบง่าย 
(Keep it 

Short and 
Simple) 

มีจุดสนใจ และ
ส่ือสารชัดเจน 

(Stay Focus and 
Communicate a 
Clear Message) 

หลกีเลีย่งการ
ยดัเยยีด
โฆษณา  

(Avoid the 
Hard Sell) 

ท าให้สดใหม่
เสมอ 

(Keep it 
Fresh) 

พรหมจรรย ์
สวยพนัธ์ุสยอง 
ยาว 7.11 นาที 

      

หลวงพ่ีแจส๊ 
4G...จะดีหรือ
เปล่า ?  
ยาว 7.39 นาที 

      

อาบติั 
ยาว 5.39 นาที       
Scouts Guide 
to the Zombie 
Apocalypse 
ยาว 6.41 นาที 

      

แม่เบ้ีย#2 
ยาว 6.26 นาที       

 
จากตารางท่ี 4.5 พบวา่รายการชิมลางตวัอยา่งใหม่มีความบนัเทิงและสนุก 5 คลิป มีการให้

ความรู้ 5 คลิป ท าให้สั้ นและเรียบง่าย 5 คลิป มีจุดสนใจและส่ือสารชดัเจน 5 คลิป หลีกเล่ียงการ    
ยดัเยยีดโฆษณา 5 คลิป ท าใหส้ดใหม่เสมอ 5 คลิป  
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ตารางที ่4.6 แสดงการเก็บขอ้มูลการใชก้ลยทุธ์การส่ือสารการตลาดตามแนวคิดการสร้างเน้ือหา
โดยผูบ้ริโภคของ Wertime and Fenwick ในรายการชิมลางตวัอยา่งใหม่ 

 
รายการ 
(ตอน) 
 
 

กลยุทธ์ 

จริงใจ 
 

เปิดโอกาส
ให้คนมีส่วน

ร่วม 

น าความเห็น
ของผู้บริโภค

มาใช้
ประโยชน์และ
อย่าลืมตอบ

กลบั 

เลือกใช้คนดัง
มาโปรโมท 

ใช้กลยุทธ์การ
โหวต

ลงคะแนน เพ่ือ
ดงึผู้บริโภคเข้า
มาเป็นส่วน

หนึ่ง 

ท าความเข้าใจ
กบัลกัษณะ
พืน้ฐานของ
เวบ็ไซต์และ
ส่ือสารให้
กลมกลืน 

พรหมจรรย ์
สวยพนัธ์ุสยอง 
ยาว 7.11 นาที 

      

หลวงพ่ีแจส๊ 
4G...จะดีหรือ
เปล่า ?  
ยาว 7.39 นาที 

   
 

  

อาบติั 
ยาว 5.39 นาที       
Scouts Guide 
to the Zombie 
Apocalypse 
ยาว 6.41 นาที 

   
 

  

แม่เบ้ีย#2 
ยาว 6.26 นาที       

 
จากตารางท่ี 4.6 พบว่ารายการชิมลางตวัอย่างใหม่มีการส่ือสารท่ีจริงใจ 5 คลิป ท าความ

เขา้ใจกบัลกัษณะพื้นฐานของเวบ็ไซต์และส่ือสารให้กลมกลืน 5 คลิป รองลงมาคือเลือกใช้คนดงั
มาโปรโมท 1 คลิป น้อยท่ีสุด เปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วม 0 คลิปน าความเห็นของผูบ้ริโภคมาใช้
ประโยชน์และอย่าลืมตอบกลบั 0 คลิป ใช้กลยุทธ์การโหวตลงคะแนนเพื่อดึงผูบ้ริโภคเขา้มาเป็น
ส่วนหน่ึง 0 คลิป 
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4.2.2 แหล่งทีม่าของรายได้จากการผลติรายการโทรทศัน์ผ่านเว็บไซต์ Youtube 
 
ตารางที ่4.7 แสดงการเก็บขอ้มูลการโฆษณาซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดร้ะหว่างรับชมรายการ

ตามโปรแกรมพนัธมิตร Youtube ในรายการผูบ้ริโภค 
 
รายการ 
(ตอน) 

รูปแบบ 
โฆษณา 

โฆษณาแบบดสิเพลย์ 
(Display Ads) 

โฆษณาซ้อนทับ 
(Overlay Ads) 

โฆษณาวดิโีอแบบข้ามได้ 
(Skippable Video Ads) 

โฆษณาวดิโีอแบบข้ามไม่ได้ 
(Non-Skippable Video Ads) 

Ep.4: 
Durex Vs. 
Okamoto   

  
  

Ep.6: 
จอลล่ีแบร์ Vs.  
ฮาริโบ ้

  
  

Ep.3:  
น ้าจบัเล้ียง  ยย" 
Vs. จจ 

  
  

Ep.2:  
ไข่ลวก Vs.  
ไข่ออนเซ็น 

  
  

Ep.18:  
ยาคูลท ์Vs.  
บีทาเกน้ อะไร
ดีกวา่กนั ? 

  

  

 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่รายการผูบ้ริโภคมีโฆษณาจากโฆษณาซ้อนทบั (Overlay Ads) มาก

ท่ีสุดจ านวน 5 คลิป รองลงมาคือ โฆษณาแบบดิสเพลย ์(Display Ads) จ  านวน 4 คลิป น้อยท่ีสุดคือ
โฆษณาวดีีโอแบบขา้มได ้(Skippable Video Ads) และ (Non-Skippable Video Ads) จ านวน 0 คลิป 
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ตารางที ่4.8 แสดงการเก็บขอ้มูลการโฆษณาซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดร้ะหว่างรับชมรายการ
ตามโปรแกรมพนัธมิตร Youtube ในรายการเปิดหนา้หนงั 

 
รายการ 
(ตอน) 

รูปแบบ 
โฆษณา 

โฆษณาแบบดสิเพลย์ 
(Display Ads) 

โฆษณาซ้อนทับ 
(Overlay Ads) 

โฆษณาวดิโีอแบบข้ามได้ 
(Skippable Video Ads) 

โฆษณาวดิโีอแบบข้ามไม่ได้ 
(Non-Skippable Video Ads) 

หลวงพ่ีแจส๊ 4G, 
The Huntsman: 
Winter's War, The 
Himalayas  
6 เม .ย.59         

  

  

เปิดหนา้หนงั :12 
พฤศจิกายน 2558 

  
  

เปิดหนา้หนงั :
21/01/2016 

  
  

Cloverfield lane, 
11-12-13 รักกนัจะ
ตาย, My Big Fat 
GreekWedding 2  

  

  

เปิดหนา้หนงั: 
ตุลาคม 2552 

    

 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่ารายการเปิดหน้าหนงัมีโฆษณาจากโฆษณาซ้อนทบั (Overlay Ads) 

มากท่ีสุดจ านวน 4 คลิป รองลงมาคือ โฆษณาแบบดิสเพลย ์(Display Ads) จ  านวน 1 คลิป นอ้ยท่ีสุด
คือโฆษณาวีดีโอแบบขา้มได้ (Skippable Video Ads) และ (Non-Skippable Video Ads) จ านวน 0 
คลิป 
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ตารางที ่4.9 แสดงการเก็บขอ้มูลการโฆษณาซ่ึงเป็นแหล่งท่ีมาของรายไดร้ะหว่างรับชมรายการ
ตามโปรแกรมพนัธมิตร Youtube ในรายการชิมลางตวัอยา่งใหม่ 

 
รายการ 
(ตอน) 

รูปแบบ 
โฆษณา 

โฆษณาแบบดสิเพลย์ 
(Display Ads) 

โฆษณาซ้อนทับ 
(Overlay Ads) 

โฆษณาวดิโีอแบบข้ามได้ 
(Skippable Video Ads) 

โฆษณาวดิโีอแบบข้ามไม่ได้ 
(Non-Skippable Video Ads) 

พรหมจรรย ์สวย
พนัธ์ุสยอง 

  
  

หลวงพ่ีแจส๊ 4G...
จะดีหรือเปล่า ?  

  
  

อาบติั     
Scouts Guide to 
the Zombie 
Apocalypse 

  
  

แม่เบ้ีย#2     
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา่รายการชิมลางตวัอยา่งใหม่มีโฆษณาจากโฆษณาซ้อนทบั (Overlay 
Ads) และ โฆษณาแบบดิสเพลย ์(Display Ads) มากท่ีสุดจ านวน 3 คลิป นอ้ยท่ีสุดคือโฆษณาวีดีโอ
แบบขา้มได ้(Skippable Video Ads) และ (Non-Skippable Video Ads) จ านวน 0 คลิป 

จากนั้นผูว้จิยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมจากระบบ Youtube Analytic ของช่อง Gutumdai 
ซ่ึงเป็นรายงานรายไดข้องช่องอยา่งเป็นทางการ 
 
ตารางที ่4.10 แสดงประเภทรายไดท่ี้ผูผ้ลิตไดรั้บจากโครงการ Youtube Partner ตลอดการใชง้าน

ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558-24 เมษายน 2559 
 

ประเภทรายได้ทีไ่ด้รับ  จ านวน(บาท)  ร้อยละ  
1.โฆษณา 67,347.99 99.99 
2. Paid Subscription (Youtube Red) 8.22 0.01 

รวม 67,356.21 100 
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จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ประเภทรายไดท่ี้ผูผ้ลิตไดรั้บจากโครงการ Youtube Partner ตลอด
การใช้งานมีสองรายการคือจากโฆษณา จ านวน 67,347.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 และรายได้
จาก Paid Subscription เป็นจ านวน 8.22 บาทคิดเป็นร้อยละ 0.01 

 
ตารางที ่4.11 แสดงผู ้รับรายได้จากโฆษณาทั้ งหมดตลอดการใช้งาน 1 พฤษภาคม  2558-             

24 เมษายน 2559 
 

ผู้รับรายได้จากโฆษณา จ านวน(บาท) ร้อยละ 
1. Youtube 54,387.38 44.67 
2. ผูผ้ลิตรายการ 67,347.99 55.33 

รวม 121,735.37 100 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ผูรั้บรายไดจ้ากโฆษณาทั้งหมดตลอดการใช้งาน มีสองรายการคือ 

Youtube จ านวน 54,379.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.67 และผูผ้ลิตรายการ เป็นจ านวน 67,356.21
บาทคิดเป็นร้อยละ 55.33 

ทั้งน้ีการรายงานผลขอ้มูลของระบบ Youtube Analytic ไดแ้สดงผลถึงประเภทโฆษณาเป็น 
3 แบบจากทั้งหมด 4 แบบโดยโฆษณาแบบดิสเพลยใ์นท่ีน้ีนั้นรวมถึงการโฆษณาแบบดิสเพลย ์
(Display Ads) และ โฆษณาซ้อนทบั (Overlay Ads) หากโฆษณาแบบดิสเพลยแ์ละโฆษณาซ้อนทบั
ปรากฏร่วมกนัในการดูหน่ึงคร้ัง จะถูกรายงานวา่เป็นการแสดงผล 2 คร้ังในโฆษณาแบบดิสเพลย ์
(Youtube, 2016c) 
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ตารางที ่4.12 แสดงรายไดท้ั้งหมดตามประเภทของโฆษณาตลอดการใชง้าน 1 พฤษภาคม 2558-
24 เมษายน 2559 

 
ประเภทของโฆษณา จ านวน (บาท)  ร้อยละ 

1. โฆษณาแบบดิสเพลย ์(ประมูล)  13,409.88 11.01 
2. โฆษณาแบบดิสเพลย ์(สงวนไว)้  0.02  0.00 
3. โฆษณาวีดีโอแบบขา้มได ้(ประมูล)   106,199.23 87.23 
4. โฆษณาวีดีโอแบบขา้มได ้(สงวนไว)้ 1,389.96  1.14 
5. โฆษณาวีดีโอแบบขา้มไม่ได ้(ประมูล) 731.51  0.60 
6. โฆษณาวีดีโอแบบขา้มไม่ได ้(สงวนไว)้ 4.75 0.00 

รวม 121,735.37 99.98 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบว่ารายไดท้ั้งหมดตามประเภทของโฆษณาตลอดการใชง้านมากท่ีสุด
ได้แก่โฆษณาวีดีโอแบบขา้มได้ในรูปแบบประมูลจ านวน 106,199.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.23 
รองลงมาคือ โฆษณาแบบดิสเพลยใ์นรูปแบบประมูล และ โฆษณาวีดีโอแบบขา้มได้ในรูปแบบ
สงวนไวจ้  านวน 13,409.88 บาท 1,389.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.01 และ 1.14 ตามล าดับ โดย
ประเภทโฆษณาท่ีได้รายไดน้้อยท่ีสุดไดแ้ก่โฆษณาแบบดิสเพลยใ์นรูปแบบสงวนไวจ้  านวน 0.02 
บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00  

 
ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนการแสดงโฆษณาแต่ละประเภทท่ีสร้างรายได้ตลอดการใช้งาน             

1 พฤษภาคม 2558-24 เมษายน 2559  
 

ประเภทของโฆษณา การแสดงโฆษณา(คร้ัง) ร้อยละ 
1. โฆษณาแบบดิสเพลย ์(ประมูล)  1,396,816 67.39 
2. โฆษณาแบบดิสเพลย ์(สงวนไว)้  29 0.00 
3. โฆษณาวีดีโอแบบขา้มได ้(ประมูล)   664,864 32.07 
4. โฆษณาวีดีโอแบบขา้มได ้(สงวนไว)้ 6,509 0.31 
5. โฆษณาวีดีโอแบบขา้มไม่ได ้(ประมูล) 4,421 0.21 
6. โฆษณาวีดีโอแบบขา้มไม่ได ้(สงวนไว)้ 8 0.00 

รวม 2,072,647 100 



87 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา่จ านวนการแสดงโฆษณาแต่ละประเภทท่ีสร้างรายไดต้ลอดการใช้
งาน ตลอดการใช้งานมากท่ีสุดได้แก่โฆษณาแบบดิสเพลยใ์นรูปแบบประมูล จ านวน 1,396,816  
คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 67.39 รองลงมาคือ โฆษณาวีดีโอแบบขา้มไดใ้นรูปแบบประมูล และ โฆษณา
วีดีโอแบบขา้มได้ในรูปแบบสงวนไวจ้  านวน  664,864 คร้ัง 6,509 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 32.07 และ 
0.31 ตามล าดบั โดยประเภทโฆษณาท่ีแสดงความถ่ีน้อยท่ีสุดไดแ้ก่โฆษณาโฆษณาวีดีโอแบบขา้ม
ไม่ไดใ้นรูปแบบสงวนไวจ้  านวน 8 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 0.00   
 
ตารางที ่4.14 แสดงจ านวนรายได้ทั้ งหมดบน Youtube ตามภูมิศาสตร์ตลอดการใช้งาน                  

1 พฤษภาคม 2558-24 เมษายน 2559 
 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบวา่จ านวนรายไดท้ั้งหมดบน Youtube ตามภูมิศาสตร์ตลอดการใชง้าน

ประเทศท่ีสร้างรายไดม้ากท่ีสุดไดแ้ก่ไทย จ านวน 78,169.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาไดแ้ก่

ประเทศ จ านวน (บาท)  ร้อยละ 
ไทย 78,169.64 64 
สหรัฐอเมริกา 10,828.16 8.9 
เกาหลีใต ้ 3,866.54 3.2 
ลาว 2,495.81 2.1 
อินโดนีเซีย 2318.60   1.9 
มาเลเซีย 2,291.98 1.9 
ใตห้วนั 2,140.42 1.8 
ฮ่องกง 1,717.89 1.4 
ออสเตรเลีย 1,627.29 1.3 
ญ่ีปุ่น 1,448.49 1.2 
เยอรมนี 1,428.81 1.2 
อินเดีย 1,178.00 1.0 
ซาอุดิอาระเบีย 1,077.87 0.9 
อ่ืนๆ (สหราชอาณาจกัร, สิงคโ์ปร์, กมัพูชา, เวยีดนาม, แคนาดา, 
ฝร่ังเศส)  

11,145.87 9.2 

รวม 121,735.37 100 
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สหรัฐอเมริกา และ เกาหลีใต ้จ  านวน 10,828.16 บาท 3,866.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.9 และ 3.2 
ตามล าดบั ประเทศท่ีสร้างรายไดน้อ้ยกวา่ร้อยละ 0.9 ไดแ้ก่ สหราชอาณาจกัร, สิงคโ์ปร์, กมัพูชา, 
เวยีดนาม, แคนาดา, ฝร่ังเศส และอ่ืนๆ 
 
ตารางที ่4.15 แสดงจ านวนรายได้ท่ีผูผ้ลิตได้รับจากวีดีโอ 10 อนัดบัท่ีมียอดผูช้มสูงท่ีสุดภายใน

ช่องตลอดการใชง้าน 1 พฤษภาคม 2558-24 เมษายน 2559 
 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบวา่จ านวนรายไดท่ี้ผูผ้ลิตไดรั้บจากวีดีโอ 10 อนัดบัท่ีมียอดผูช้มสูงสุด

ภายในช่องตลอดการใชง้านมากท่ีสุดไดแ้ก่วีดีโอชิมลางตวัอย่างใหม่: พรหมจรรย ์สวยพนัธ์ุสยอง 
48,067.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมาคือวีดีโอชิมลางตัวอย่างใหม่: Scouts Guide to the 
Zombie Apocalypse และ วีดีโอชิมลางตัวอย่างใหม่: หลวงพี่แจ๊ส 4G...จะดีหรือเปล่า? จ  านวน 
3,087.53 บาท 2,814.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 และ 4.2 ตามล าดบั โดยจ านวนรายไดจ้ากวดีีโอ 10 

รายการ/วดีีโอ Views (คร้ัง) จ านวน (บาท)  ร้อยละ 
1.  ชิมลางตวัอยา่งใหม่: พรหมจรรย ์สวยพนัธ์ุ

สยอง 
3,888,490 48,067.48 71 

2. ชิมลางตวัอยา่งใหม่: หลวงพี่แจส๊ 4G...จะดี
หรือเปล่า ?  

1,001,203 2,814.05 4.2 

3. ชิมลางตวัอยา่งใหม่: อาบติั 466,181 2,808.55 4.2 
4. 2T(18+) : ฟรีแลนซ์..หา้มป่วย หา้มพกั หา้ม

รักหมอ 
413,389 2,052.05 3.0 

5. ชิมลางตวัอยา่งใหม่: Scouts Guide to the 
Zombie Apocalypse  

306,215 3,087.53 4.6 

6. ชิมลางตวัอยา่งใหม่: แม่เบ้ีย#2 282,892 1,539.64  2.3  
7. ผูบ้ริโภค Ep.4:Durex Vs.Okamoto   114,995 362.27  0.5  
8. ชิมลางตวัอยา่งใหม่: อวสานโลกสวย  186,528 395.71  0.6  
9. ดูมาแลว้ :Ip Man 3 (ยปิมนั 3) [No Spoiler] 106,026 536.58  0.8  
10. ชิมลางตวัอยา่งใหม่: เมยไ์หน..ไฟแรงเฟร่อ 110,937 737.07 1.1 

รวม 6,876,856 62,400.93 92.3 
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อนัดบัยอดนิยมท่ีน้อยท่ีสุดไดแ้ก่ วีดีโอผูบ้ริโภค Ep.4:Durex Vs. Okamoto จ านวน 362.27 คิดเป็น
ร้อยละ 0.5 
 
ตารางที ่4.16 แสดงจ านวนรายไดท่ี้ผูผ้ลิตไดรั้บจาก 5 อนัดบัคลิปท่ีมียอดผูช้มสูงสุดจากรายการ

ผูบ้ริโภคตลอดการใชง้าน 1 พฤษภาคม 2558-24 เมษายน 2559  
 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบว่าจ านวนรายได้ท่ีผูผ้ลิตได้รับจาก 5 คลิปท่ีมียอดผูช้มสูงสุดจาก

รายการผูบ้ริโภคตลอดการใช้งานมากท่ีสุดไดแ้ก่วีดีโอผูบ้ริโภค Ep.4: Durex Vs. Okamoto จ านวน 
362.27 บาท คิดเป็นร้อยละ  0.5 รองลงมาคือวีดีโอผูบ้ริโภค Ep.3: น ้ าจบัเล้ียง  ยย" Vs. จจ และ 
ผูบ้ริโภค Ep.2: ไข่ลวก Vs. ไข่ออนเซ็น จ านวน 86.77 บาท 70.29 คิดเป็นร้อยละ 0.1 ทั้งสองวดีีโอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ/วดีีโอ View (คร้ัง) จ านวน (บาท)  ร้อยละ 
ผูบ้ริโภค Ep.4: Durex Vs.Okamoto   112,190 362.27 0.5 
ผูบ้ริโภค Ep.6:จอลล่ีแบร์ Vs. ฮาริโบ ้ 11,835 55.98 0.1 
ผูบ้ริโภค Ep.3: น ้าจบัเล้ียง  ยย"Vs. จจ 10,114 86.77 0.1 
ผูบ้ริโภค Ep.2: ไข่ลวก Vs. ไข่ออนเซ็น 9,206 70.29 0.1 
ผูบ้ริโภค Ep.18 ยาคูลท ์Vs. บีทาเกน้ 3,962 48.18 0.1 

รวม 147,307 623.49 0.9 
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ตารางที ่4.17 แสดงจ านวนรายไดท่ี้ผูผ้ลิตไดรั้บจาก 5 อนัดบัคลิปท่ีมียอดผูช้มสูงสุดจากรายการ
เปิดหนา้หนงัตลอดการใชง้าน 1 พฤษภาคม 2558-24 เมษายน 2559 

 

  
จากตารางท่ี 4.17 พบว่าจ านวนรายไดท่ี้ผูผ้ลิตได้รับจาก 5 อนัดบัคลิปท่ีมียอดผูช้มสูงสุด

จากรายการเปิดหน้าหนังตลอดการใช้งานมากท่ีสุดได้แก่วีดีโอหลวงพี่แจ๊ส 4G, The Huntsman: 
Winter's War, The Himalayas 6 เม .ย.59 จ านวน 184.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.3 รองลงมาคือวีดีโอ
เปิดหนา้หนงั :21/01/2016 และวีดีโอเปิดหนา้หนงั  :12 พฤศจิกายน 2558 จ  านวน 21.79 บาท 21.60 
บาท ทั้งสองวดีีโอคิดเป็นร้อยละ 0.0 นอ้ยท่ีสุดคือวดีีโอเปิดหนา้หนงั 1 :ตุลาคม 2558 จ  านวน 13.70 
คิดเป็นร้อยละ 0.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รายการ/วดีีโอ View (คร้ัง) จ านวน (บาท)  ร้อยละ 
หลวงพี่แจส๊ 4G, The Huntsman: Winter's War, 
The Himalayas 6 เม .ย.59           

29,696 184.72  0.3 

เปิดหนา้หนงั  :12 พฤศจิกายน 2558 6,185 21.60 0.0 
เปิดหนา้หนงั :21/01/2016 4,074 21.79 0.0 
Cloverfield lane, 11-12-13 รักกนัจะตาย, My Big 
Fat GreekWedding 2 

3,593 21.49 0.0 

เปิดหนา้หนงั 1 :ตุลาคม 2558 3,498 13.70 0.0 
รวม 47,046 263.3 0.3 
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ตารางที ่4.18 แสดงจ านวนรายไดท่ี้ผูผ้ลิตไดรั้บจาก 5 คลิปท่ีมียอดผูช้มสูงสุดจากรายการชิมลาง
ตวัอยา่งใหม่ตลอดการใชง้าน 1 พฤษภาคม 2558-24 เมษายน 2559 

 

 
จากตารางท่ี 4.18 พบว่าจ านวนรายได้ท่ีผูผ้ลิตได้รับจาก 5 คลิปท่ีมียอดผูช้มสูงสุดจาก

รายการชิมลางตัวอย่างใหม่ตลอดการใช้งานมากท่ีสุดได้แก่วีดีโอพรหมจรรย์ สวยพนัธ์ุสยอง
จ านวน 48,067.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 71 รองลงมาคือวีดีโอชิมลางตวัอย่างใหม่: Scouts Guide to 
the Zombie Apocalypse และ วีดีโอหลวงพี่แจส๊ 4G...จะดีหรือเปล่า? จ  านวน3,087.53 บาท 2814.05 
บาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 และ 4.2 ตามล าดับ น้อยท่ีสุดคือวีดีโอชิมลางตัวอย่างใหม่: แม่เบ้ีย#2 
จ  านวน 1,539.64  คิดเป็นร้อยละ 2.3    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ/วดีีโอ  Views (คร้ัง) จ านวน (บาท)  ร้อยละ 
พรหมจรรย ์สวยพนัธ์ุสยอง    3,887,087 48,067.48 71  
หลวงพี่แจส๊ 4G...จะดีหรือเปล่า?   742,359 2814.05 4.2  
อาบติั 465,215 2808.55 4.2  
ชิมลางตวัอยา่งใหม่: Scouts Guide to the Zombie 
Apocalypse  

305,884 3,087.53  4.6  

ชิมลางตวัอยา่งใหม่: แม่เบ้ีย#2  281,258 1,539.64   2.3   
รวม 5,681,803 58,317.25 86.7 
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ตารางที ่4.19 แสดงรายได้จาก Youtube Red ท่ีผูผ้ลิตได้รับจากวีดีโอ 10 อนัดับท่ีมียอดผูช้มสูง
ท่ีสุดภายในช่องโดยล าดับตามจ านวนผูช้มตลอดการใช้งาน 1 พฤษภาคม 2558-      
24 เมษายน 2559 

 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบวา่รายไดจ้าก Youtube Red ท่ีผูผ้ลิตไดรั้บจากวีดีโอ 10 อนัดบัท่ีมียอด

ผูช้มสูงท่ีสุดภายในช่องตลอดการใชง้านมากท่ีสุดไดแ้ก่วดีีโอชิมลางตวัอยา่งใหม่: พรหมจรรย ์สวย
พนัธ์ุสยอง 4.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 51 รองลงมาคือวดีีโอชิมลางตวัอยา่งใหม่: หลวงพี่แจ๊ส 4G...จะ
ดีหรือเปล่า? และ วีดีโอชิมลางตวัอย่างใหม่: อาบติั จ านวน 0.57 บาท 0.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.0 
และ 3.9 ตามล าดบั โดยจ านวนรายไดจ้ากวีดีโอ 10 อนัดบัยอดนิยมท่ีนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่ วดีีโอ 2T(18+) 
: ฟรีแลนซ์..หา้มป่วย หา้มพกั หา้มรักหมอจ านวน 0.00 คิดเป็นร้อยละ 0.0 
 
 
 

รายการ/วดีีโอ Views (คร้ัง) จ านวน (บาท)  ร้อยละ 
1.  ชิมลางตวัอยา่งใหม่: พรหมจรรย ์สวยพนัธ์ุ

สยอง 
3,888,490 4.20 51 

2. ชิมลางตวัอยา่งใหม่: หลวงพี่แจส๊ 4G...จะดีหรือ
เปล่า ?  

1,001,203 0.57 7.0 

3. ชิมลางตวัอยา่งใหม่: อาบติั 466,181 0.32 3.9 
4. 2T(18+) : ฟรีแลนซ์..หา้มป่วย หา้มพกั หา้มรัก

หมอ 
413,389 0.00 0.00 

5. ชิมลางตวัอยา่งใหม่: Scouts Guide to the 
Zombie Apocalypse  

306,215 0.17 2.1 

6. ชิมลางตวัอยา่งใหม่: แม่เบ้ีย#2 282,892 0.07 0.8 
7. ผูบ้ริโภค Ep.4:Durex Vs.Okamoto   114,995 0.19 2.3 
8. ชิมลางตวัอยา่งใหม่: อวสานโลกสวย  186,528 0.14 1.7 
9. ดูมาแลว้ :Ip Man 3 (ยปิมนั 3) [No Spoiler] 106,026 0.61 7.4 
10. ชิมลางตวัอยา่งใหม่: เมยไ์หน..ไฟแรงเฟร่อ 110,937 0.02 0.3 

รวม 6,876,856 6.29 76.5 
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ตารางที ่4.20 แสดงรายไดจ้าก Youtube Red ตามภูมิศาสตร์ตลอดการใชง้าน 1 พฤษภาคม 2558-
24 เมษายน 2559 

 

 
จากตารางท่ี 4.20 พบว่ารายได้จาก Youtube Red ตามภูมิศาสตร์ตลอดการใช้งานมีเพียง

หน่ึงประเทศไดแ้ก่สหรัฐอเมริกาจ านวน 8.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 100   
 
ตารางที ่4.21 แสดงแหล่งท่ีมาของการเขา้ชม 5 อบัดบั ตลอดการใชง้าน 1 พฤษภาคม 2558-         

24 เมษายน 2559 
 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบว่าแหล่งท่ีมาของการเข้าชม 5 อับดับ มากท่ีสุดคือวีดีโอแนะน า 

จ านวน 4,201,263 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 54 รองลงมาคือ การคน้หาของ Youtube และ การเขา้ชมจาก
หน้าแรก /การติดตาม 1,555,689 คร้ัง และ 1,468,689 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 20 และ 19 ตามล าดับ 
อนัดบัท่ี 4 คือ การเขา้ชมจากเวบ็ไซต์และแอปพลิเคชัน่ท่ีฝังวิดีโอหรือลิงคไ์ปยงัวิดีโอของคุณบน 
YouTube 205,914 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 2.6 อนัดับท่ี 5 คือ การเข้าชมจากการป้อน URL โดยตรง   
บุก๊มาร์ก และแอปพลิเคชัน่ท่ีไม่สามารถระบุได ้164,054 คิดเป็นร้อยละ 2.1  

ประเทศ จ านวน (บาท)  ร้อยละ 
สหรัฐอเมริกา 8.22 100 

แหล่งทีม่าของการเข้าชม จ านวน (คร้ัง)  ร้อยละ 
1. วดีีโอแนะน า  4,201,263 54 
2. การคน้หาของ Youtube 1,555,689 20 
3. การเขา้ชมจากหนา้แรก /การติดตาม 1,468,689 19 
4. การเขา้ชมจากเวบ็ไซตแ์ละแอปท่ีฝังวดีิโอหรือลิงค์ไปยงั

วดีิโอของคุณบน YouTube 
205,914 2.6 

5. การเขา้ชมจากการป้อน URL โดยตรง บุก๊มาร์ก และ
แอปพลิเคชัน่ท่ีไม่สามารถระบุได ้

164,054 2.1 

รวม 7,595,609 97.7 
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จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) อาจสรุปได้ว่าผูผ้ลิตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai มีทัศนคติต่อส่ือ
ออนไลน์และ Youtube ในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ และผลิตรายการโทรทศัน์ใน Youtube เป็นงาน
อดิเรก และพบว่าเน้ือหาภายในช่องทั้งหมดให้ความรู้แก่ผูช้ม ผ่านแนวคิดของการน าขอ้เท็จจริง
(Facts) และความเห็น (Comment) จากผูช้มเป็นแกนหลักท่ีสร้างเน้ือหาภายในช่อง อีกทั้งพบว่า
ผูผ้ลิตมีความเขา้ใจกับลกัษณะพื้นฐานของลักษณะเว็บไซต์ Youtube เป็นอย่างดีเน่ืองจากมีการ
กระตุน้ผูช้มให้กดติดตาม (Subscribe) การกระตุน้ให้มีส่วนร่วม และการใช้ส่ือออนไลน์อ่ืนควบคู่
ไปกับ Youtube เช่น เว็บไซต์และ Facebook Page เพื่อแนะน ารายการให้กับผู ้ชมผ่านการแชร์ 
(Share) และรายได้ท่ีผูผ้ลิตได้รับจากโปรแกรมพันธมิตร Youtube มี 2 ส่วน ได้แก่ รายได้จาก
โฆษณา และรายไดจ้าก Paid Subscription ผูผ้ลิตไดรั้บรายไดจ้ากโฆษณามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
99.9 โดยพบวา่ประเภทของโฆษณาท่ีสร้างรายไดม้ากท่ีสุดคือ โฆษณาวีดีโอแบบขา้มไดใ้นรูปแบบ
ประมูล  และรายการท่ีสร้างรายไดม้ากท่ีสุดคือ รายการชิมลางตวัอยา่งใหม่ เน่ืองจากเป็นรายการท่ี
สั้ นกระชับ มีการส่ือสารท่ีเรียบง่ายดูได้ง่ายซ่ึงคลิปท่ีมีผูช้มมากจะเป็นภาพยนตร์ตวัอย่างของ
ประเทศไทยและมีลกัษณะวาบหวิว และรายไดอี้กส่วนจาก Paid Subscription สามารถสร้างรายได้
จากผูช้มในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ซ่ึงจากการเก็บขอ้มูลท าให้สรุปไดว้า่คลิปวีดีโอท่ีมียอด
ผูช้มสูงจะมีผลต่อรายไดท่ี้ไดรั้บจากโปรแกรม Youtube Partner อีกทั้งพบวา่มีปัญหาเพียงเล็กน้อย 
ไดแ้ก่ การตรวจสอบลิขสิทธ์ิอตัโนมติัจากโปรแกรม Content ID และคุณภาพของอุปกรณ์ในการ
ผลิต โดยผูว้จิยัจะท าการสรุปและอภิปรายผลอยา่งละเอียดในบทท่ี 5 ตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
  

การศึกษาเร่ือง “กลยุทธ์การส่ือสารช่อง Gutumdai เพื่อสร้างรายไดผ้่านเวบ็ไซต์ Youtube 
ในรูปแบบรายการโทรทศัน์” มีวตัถุประสงค์ของการวิจยัดงัน้ี 1) เพื่อศึกษาถึงกลยุทธ์และทศันคติ
ในการส่ือสารเพื่อสร้างรายไดผ้่านเวบ็ไซต์ Youtubeในรูปแบบรายการโทรทศัน์ 2) เพื่อศึกษาถึง
ท่ีมาของรายไดใ้นการผลิตรายการโทรทศัน์ผา่นเวบ็ไซต ์Youtube จากโปรแกรมพนัธมิตร Youtube 
3) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต์ Youtube ในรูปแบบรายการ
โทรทศัน์ ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบผสม (Mixed Method) การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผู ้ผลิตรายการภายในช่อง
ทั้งหมด 2 คน และการวิเคราะห์ตวับทของรายการ (Textual Analysis) จากการรับชมรายการภายใน
ช่องและเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้ง ในส่วนของการวิจยัในเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัเก็บ
ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากตารางถอดรหสั (Coding Sheet) และรายงาน
จากโปรแกรม Youtube Analytics ของช่อง Gutumdai เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
ผูว้ิจ ัยน าข้อมูลท่ีได้มาสรุปผลเป็นความเรียงเชิงพรรณนา 4 ส่วนตามกรอบและวตัถุประสงค์
งานวจิยั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 ทศันคติของผู้ผลติรายการโทรทัศน์ผ่านเวบ็ไซต์ Youtube เพ่ือสร้างรายได้ 
การศึกษาทศันคติของผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ผา่นส่ือออนไลน์เวบ็ไซต์ Youtube เพื่อสร้าง

รายได ้ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เท่านั้นในการศึกษา โดยผูว้จิยั
ใช้ค  าถามในลกัษณะปลายเปิด (Open-end Question)  พบวา่ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ไดต้อบค าถาม
และแบ่งผลการวิจยัดา้นทศันคติของผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ผา่นเวบ็ไซต ์Youtube เพื่อสร้างรายได ้
3 ส่วน  ดงัน้ี 

 



96 

5.1.1.1 ทศันคติต่อส่ือออนไลน์   
ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ช่อง Gutumdai เป็นผูมี้ประสบการณ์ในวงการโทรทศัน์และ 

ส่ือออนไลน์มาก่อน พบวา่ผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้งสองท่านมีทศันคติดา้นบวกต่อส่ือออนไลน์ในปัจจุบนั
เป็น ทั้งสองคนมีความเห็นว่า ส่ือออนไลน์เป็นส่ือท่ีรวดเร็ว ง่าย สะดวกต่อผูใ้ช้งาน และมีส่ือให้
เลือกใชท่ี้หลากหลาย อยา่ง Instargram, Facebook, Twitter, Youtube และเวบ็ไซตท่ี์เคยเป็นช่องทาง
หลกัในการส่ือสารออนไลน์ในยคุสมยัก่อนหนา้ ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ออนไลน์มองวา่ความความ
นิยมของเว็บไซต์ถดถอยลงไปทุกทีเน่ืองจากมีส่ือใหม่เข้ามาทดแทนท่ีมีลักษณะเป็นส่ือสังคม 
(Social Network) และมีประสิทธิภาพการส่ือสารไดดี้กว่าเวบ็ไซต์อย่างมาก อีกทั้งยงัท าให้ผูส้ร้าง
เน้ือหา (Content Creator) ในส่ือต่างๆโดยเฉพาะผูส้ร้างเน้ือหาในส่ือเก่า (Traditional Media) มี
ทางออกในการส่ือสารมากข้ึนเน่ืองจากในส่ือออนไลน์ทุกคนสามารถเป็นเจา้ของส่ือได ้และเน่ือง
ดว้ยอตัราผูใ้ช้ส่ือออนไลน์ไดเ้พิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นเหตุให้คุณ หงษ์ชัย ซ่ึงมีประสบการณ์
ทางดา้นการผลิตรายการโทรทศัน์ผ่านส่ือเก่า (Traditional Media) หันมาผลิตรายการโทรทศัน์ผ่าน
ส่ือใหม่ (New Media) ซ่ึงไดป้รับตวัใหท้ดัเทียมกบัสภาพของสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป จึงก่อตั้ง
ช่องของตนเองใน Youtube และผลิตรายการโทรทศัน์เป็นของตนเองข้ึนมา  

และด้วยฐานะของคุณนพปฎล พลศิลป์  \ซ่ึงมีประสบการณ์ในการท างานด้าน
เวบ็ไซตม์ากกวา่ 10 ปี ไดมี้ทศันคติดา้นลบของส่ือออนไลน์ให้ความเห็นวา่ส่ือออนไลน์ในปัจจุบนั
มีความรุนแรงและกา้วร้าวมากข้ึนเน่ืองจากขาดกระบวนการทางดา้นการกลัน่กรองสารเพราะการ
สร้างเน้ือหาผ่านส่ือออนไลน์มีนายประตูข่าวสาร (Gatekeeper) น้อย หรือไม่มีเลย เป็นผลให้
คุณภาพของสารท่ีส่ือออกไปมีความไม่สมบูรณ์และเกิดความผิดพลาดไดง่้าย ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์มอง
ว่าทัศนคติ (Attitude) ของผูผ้ลิตเน้ือหาผ่านส่ือออนไลน์นั้ นส าคัญท่ีสุดเพราะจะมีผลต่อการ
กลัน่กรองสารและสาร (Message) ท่ีเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณะ 

5.1.1.2 ทศันคติต่อการผลิตรายการผา่นเวบ็ไซต ์Youtube เพื่อสร้างรายได ้
ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ช่อง Gutumdai  มีทศันคติต่อการผลิตรายการผ่านเว็บไซต ์

Youtube ในเชิงบวก โดยรู้สึกพึงพอใจต่อการผลิตรายการโทรทศัน์ผ่านเว็บไซต์ Youtube เพราะ
รู้สึกสนุก ไม่เครียดเหมือนการท ารายการโทรทศัน์ผา่นส่ือโทรทศัน์ทัว่ไป เน่ืองจากการผลิตรายการ
ผา่น Youtube มีความยดืหยุน่ในการผลิตสูง  

และผูผ้ลิตไดก้ล่าวถึงจุดประสงคห์ลกัในการสร้างช่อง Gutumdai  คือการให้ความรู้
แก่ผูช้มเป็นหลกั โดยการค านึงถึงรายไดเ้ป็นเร่ืองรองลงมาแต่ไดห้วงัผลเอาไวใ้นระยะยาว โดยผูใ้ห้
สัมภาษณ์ทั้งสองท่านถือวา่การผลิตรายการผา่นเวบ็ไซต ์Youtube เป็นงานอดิเรกเพื่อความสนุกอีก
ทั้งยงัสามารถน าขอ้มูลเน้ือหาจากการผลิตรายการไปต่อยอดทางส่ืออ่ืนๆหรืองานท่ีท าประจ าไดอี้ก
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ด้วย นอกจากนั้นผูใ้ห้สัมภาษณ์เล็งเห็นว่าส่ือสังคม (Social Media) อย่าง Youtube สามารถสร้าง
ช่ือเสียงใหก้บัตนไดแ้ละรายการออกไปสู่สายตาผูช้มไดง่้ายกวา่การใชส่ื้อเก่า (Traditional Media) 

และเน่ืองด้วยคุณหงษ์ชัย ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้ งช่อง Gutumdai กล่าวว่าการผลิตส่ือของ
ตนเองนั้นถือวา่เป็นความฝันของตน โดยมองเห็นช่องทางของส่ือคือ Youtube จึงตดัสินใจลงมือท า
ทนัทีเพราะอยากให้ความคิดของตนเป็นรูปธรรมข้ึนมาและคิดวา่ตนเองสามารถท ามนัข้ึนมาไดจึ้ง
เป็นท่ีมาของช่ือช่อง Gutumdai ซ่ึงช่ือน้ีไดส้ะทอ้นถึงเจตนารมณ์ของผูก่้อตั้งถึงการท าช่องเน่ืองจาก
ได้ท าช่องข้ึนมาเพียงผูเ้ดียวและไม่มีผูช่้วยเหลือใดๆ โดยในตอนแรกพบว่าผูผ้ลิตยงัขาดความรู้
ทางดา้นส่ือออนไลน์ และการผลิตรายการผา่นเวบ็ไซต ์Youtube อีกทั้งผูผ้ลิตไม่ทราบวา่การมีผูช้ม
ใน Youtube สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบัตนในช่วงแรก  เพราะผูผ้ลิตนั้นมีประสบการณ์ดา้นการผลิต
รายการโทรทศัน์มาก่อนจึงเขา้ใจวา่ท่ีมาของรายไดจ้ากรายการโทรทศัน์มาจากผูส้นบัสนุนรายการ
หรือสปอนเซอร์เพียงอย่างเดียว ซ่ึงจะพบเห็นได้มากจากรายการโทรทศัน์ในส่ือเก่า (Traditional 
Media) กระทัง่ไดพ้บกบัโปรแกรม Youtube Partner 

5.1.1.3 ทศันคติต่อโปรแกรมพนัธมิตร Youtube 
เน่ืองผูผ้ลิตรายการโทรทัศน์ ช่อง Gutumdai  ผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเว็บไซต ์

Youtube อยา่งต่อเน่ือง จึงท าใหมี้ทศันคติต่อโปรแกรมพนัธมิตร Youtube ส่วนใหญ่ในเชิงบวก โดย
ผูผ้ลิตกล่าววา่ Youtube เป็นเพียงเวบ็ไซตเ์ดียวท่ีเพียงอพัโหลดวดีีโอไปก็สามารถสร้างรายไดใ้ห้กบั
เจา้ของวีดีโอ อีกทั้งยงัเป็นอีกหน่ึงช่องทางท่ีตนสามารถพบปะพูดคุยกบัผูผ้ลิตช่องอ่ืนๆ เน่ืองจาก
โปรแกรมพนัธมิตร Youtube มีการอบรมผูผ้ลิตเป็นบางคร้ัง  

และอีกมุมหน่ึงของผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ ช่อง Gutumdai คุณนภดล ได้กล่าวถึง
ทศันคติด้านลบต่อโปรแกรมพนัธมิตร Youtube และคิดว่าช่องนั้นถูกเอาเปรียบจากโปรแกรม
พนัธมิตร Youtube โดยให้ความเห็นวา่การท่ีผูผ้ลิตมีรายไดจ้ากโปรแกรมพนัธมิตร Youtube นั้นไม่
มากพอเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดท่ี้ Youtube ไดจ้ากผูล้งโฆษณาภายในช่อง ซ่ึงมองว่ามีลกัษณะน้ี
เหมือนกบัปลาใหญ่กินปลาเล็ก โดย Youtube เป็นปลาใหญ่และผูผ้ลิตเป็นปลาเล็ก และนโยบาย
ของโปรแกรมพนัธมิตร Youtube ยงัเนน้ใหผู้ผ้ลิตสร้างเน้ือหาออกมาในปริมาณท่ีมาก อีกทั้งยงัมอง
วา่ โปรแกรมพนัธมิตร Youtube นั้นยงัดูแลผูผ้ลิตไม่ดีพอในเชิงของการดูแลเร่ืองลิขสิทธ์ิของผูผ้ลิต
ช่องต่างๆ   

ซ่ึงผูว้ิจยัมองวา่ทศันคติของผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ต่อส่ือออนไลน์อยา่ง Youtube มี
ผลต่อแนวทางการในการผลิตรายการและการใช้กลยุทธ์การส่ือสารของผูผ้ลิต เน่ืองจากความ
ทศันคติของผูผ้ลิตอาจส่งผลถึงการผลิตรายการผ่านเว็บไซต์ Youtube ของผูผ้ลิต ซ่ึงเป็นผลจาก
ประสบการณ์ในอดีตและปัจจุบนัของผูผ้ลิตรายการ 
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5.1.2 กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือสร้างรายได้ผ่านเวบ็ไซต์ Youtube 
การศึกษากลยุทธ์การส่ือสารเพื่อสร้างรายไดผ้า่นเวบ็ไซต ์Youtube ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากการ

วิจยัแบบผสม (Mixed) โดยการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) แ ล ะ ก ารวิ เค ร าะ ห์ ตัวบ ท  (Textual Analysis) ส่ วน ก ารวิ จัย เชิ งป ริม าณ 
(Quantitative Research) ใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากตารางถอดรหสั (Coding 
Sheet) ผ่านการรับชมรายการโทรทัศน์ภายในช่อง พบว่าผลการวิจยัด้านการศึกษากลยุทธ์การ
ส่ือสารเพื่อสร้างรายไดผ้า่นเวบ็ไซต ์Youtube สรุปไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

5.1.2.1 กลยทุธ์การส่ือสาร ดา้นเน้ือหา  
จากการวจิยัเชิงคุณภาพ พบวา่ช่อง Gutumdai มีรายการภายในช่องทั้งหมด 5 รายการ

โดยเป็นรายการเก่ียวกบัภาพยนตร์ถึง 4 รายการ คือ รายการเปิดหนา้หนงั รายการดูมาแลว้ รายการ
ชิมลางตวัอยา่งใหม่ รายการชิมลางตวัอยา่งสยอง เน่ืองจากผูผ้ลิตนั้นมีประสบการณ์ในการท างาน
ด้านการวิจารณ์ภาพยนตร์เป็นทุนเดิม และพบว่ารายการภาพยนตร์ในช่อง ผูผ้ลิตมุ่งเน้นไปท่ี
ภาพยนตร์ทุกรูปแบบ ในขณะท่ีช่องคู่แข่งมุ่งเนน้ไปท่ีภาพยนตร์ต่างประเทศเพียงอยา่งเดียว และอีก 
1 รายการ ซ่ึงเป็นรายการเปรียบเทียบระหว่างสินคา้อุปโภคบริโภคชนิดเดียวกนัแต่มีตราสินค้า 
(Brand) ท่ีต่างกนั คือรายการผูบ้ริโภค โดยพบวา่ทุกรายการมีลกัษณะรายการท่ีให้ความรู้แก่ผูช้มทุก
รายการตามเจตนารมณ์ของผูผ้ลิต ซ่ึงแต่ละรายการจะให้ความรู้แตกต่างกันไปตามเน้ือหาของ
รายการแต่ละตอน และยงัพบว่ารายการภายในช่องส่วนใหญ่นั้นยึดขอ้เท็จจริง (Facts) และขอ้มูล
จากผูช้มเป็นแกนหลกัในการน าเสนอ 2 ทาง คือ การโหวต (Vote) และความคิดเห็น (Comment) ซ่ึง
ผูด้  าเนินรายการมีหน้าท่ีเพียงรายงานผลท่ีไดรั้บมาจากขอ้เท็จจริงและขอ้มูลจากผูช้ม มีความเห็น
ส่วนตวัในรายการเพียงเล็กน้อยเท่านั้น โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นวา่ การน าขอ้มูลจากผูช้มมา
เป็นแกนหลักนั้นสามารถป้องกันตนเองได้ถ้าหากมีผูช้มท่ีไม่เห็นด้วยกับส่ิงท่ีน าเสนอออกไป 
นอกจากนั้นพบวา่ผูผ้ลิตใหค้วามส าคญักบัการคดัเลือกเน้ือหาภายในรายการ ซ่ึงผูผ้ลิตไดมุ้่งเนน้ไป
ท่ีเน้ือหาท่ีมีคนพูดถึงหรือในระยะเวลานั้นจะท าให้ผูช้มเกิดการแชร์ (Share) และท าใหย้อดผูช้มเพิ่ม
มากข้ึน   

รายการผูบ้ริโภคท่ีเป็นรายการแรกท่ีเร่ิมผลิตภายในช่อง เกิดจากค าถามของผูผ้ลิต
ท่ีว่ากล้วยทั้งสองตราสินคา้ (Brand) แตกต่างกนัอย่างไร ผนวกกบัทศันคติของผูผ้ลิตท่ีเช่ือว่าคน
ไทยนั้นไม่ค่อยอ่านฉลากตามสินคา้ต่างๆ จึงเป็นท่ีมาของรายการผูบ้ริโภคท่ีอ่านฉลากสินคา้ใหผู้ช้ม
ฟังโดยใช้ผูบ้รรยาย (Narrator) ประกอบกบัภาพสินคา้ท่ีถ่ายท าข้ึนมาจากทีมงาน และจากการวิจยั
เชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัพบว่าผูผ้ลิตใช้วิธีในการส่ือสารของรายการผูบ้ริโภคดงัน้ี 1) การเปรียบเทียบ
เพื่อให้เห็นความแตกต่างของสินคา้อยา่งชดัเจน 2) เน้ือหารายการอา้งอิงจากขอ้เท็จจริงทั้งหมดโดย
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ปราศจากความคิดเห็นส่วนตวัของผูผ้ลิตเน่ืองจากความชอบของแต่ละบุคคลนั้นไม่เหมือนกัน       
3) การใช้เพลงประกอบในรายการแต่ละตอนซ่ึงเพลงนั้นจะเก่ียวขอ้งกบัสินคา้ท่ีน ามาเปรียบเทียบ 
และพบวา่ตอนท่ีมียอดผูช้มสูงสุดคือ ตอนเปรียบเทียบถุงยางอนามยัระหวา่งตราสินคา้ Durex และ 
Okamoto โดยมียอดผูช้มถึง 112,190 คร้ัง รองลงมาคือ การเปรียบเทียบระหว่างสินคา้ จอลล่ีแบร์ 
และ ฮาริโบ ้มียอดผูช้ม 11,835 คร้ัง อนัดบัท่ีสามคือการเปรียบเทียบระหวา่งน ้ าจบัเล้ียง ยย และ จจ  
ฮาริโบ ้มียอดผูช้ม 10,114 คร้ัง 

รายการเปิดหน้าหนังนั้นเกิดจากค าถามภายในใจของผูผ้ลิตเช่นกันว่า ภาพยนตร์
สัปดาห์น้ีมีเร่ืองอะไรท่ีน่ารับชมบา้งจึงเกิดข้ึนมาเป็นคอนเซ็ป (Concept) รายการท่ีจะตอบค าถามน้ี 
และผนวกกบัทศันคติของผูผ้ลิตท่ีมองว่าในยุคสมยัน้ีนักวิจารณ์ภาพยนตร์นั้นไม่ไดมี้อิทธิพลต่อ
ผูช้มแลว้จึงตดัสินใจใชข้อ้มูลจากผูช้มเป็นขอ้มูลหลกัในการส่ือสารในรายการ และจากการวิจยัเชิง
คุณภาพพบวา่ผูผ้ลิตมีการใชว้ธีิในการส่ือสารดงัน้ี 1) การรายงานผลโหวต (Vote) ของผูช้มในแต่ละ
สัปดาห์ 2) การรายงานความคิดเห็น (Comment) ต่อภาพยนตร์ในสัปดาห์นั้ น 3) การสัมภาษณ์
ความเห็นจากผูช้มหน้าโรงภาพยนตร์เก่ียวกบัภาพยนตร์ท่ีเขา้ฉายในสัปดาห์นั้น 4) การใช้ผูด้  าเนิน
รายการ 2 ท่าน ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการวิจารณ์ภาพยนตร์เป็นอยา่งดี ส่ิงเหล่าน้ีท า
ให้รายการเปิดหน้าหนังมีความหลากหลายทางข้อมูลและมีความน่าเช่ือถือมากข้ึน และพบว่า
รายการเปิดหน้าหนงัมีขอ้เสียเพียง 1 ขอ้คือ รายการในแต่ละตอนจะมีอายุในการรับชมเพียงแค่ 1 
สัปดาห์เท่านั้น ท าให้ระยะเวลาในการสร้างยอดผูช้มแต่ละตอนมีเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น ซ่ึงตอนท่ีมี
ยอดผู ้ชมสูงสุดมียอดผู ้ชมเพียงแค่  29,696 คร้ัง คือตอนสัปดาห์ท่ี  6 เมษายน  พ .ศ . 2559 ท่ี มี
ภาพยนตร์ท่ีน่ารับชมมากท่ีสุดคือเร่ือง หลวงพี่แจส๊ 4G ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ไทย รองลงมาคือ เปิดหนา้
หนังสัปดาห์ท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มียอดผูช้ม 6,185 คร้ัง ซ่ึงมีภาพยนตร์ไทย 3 เร่ืองคือ 
พรหมจรรย ์สวยพนัธ์ุสยอง, Love Next Door 2 และ Father and Son อนัดบัท่ี 3 คือ เปิดหน้าหนัง
สัปดาห์ท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2559 มียอดผูช้ม 4,074 คร้ัง ซ่ึงมีภาพยนตร์ไทย 2 เร่ืองคือ อวสานโลก
สวย และ กระสือคร่ึงคน ท าใหผู้ว้จิยัสรุปไดว้า่ปัจจยัท่ีมีผลต่อยอดผูช้มท่ีมากข้ึนในรายการเปิดหนา้
หนงัมี 2 ปัจจยั คือ 1) ภาพยนตร์ไทย เช่น สัปดาห์ท่ีมีภาพยนตร์ไทยฉายจะมีผลต่อยอดผูช้มท่ีมาก
ข้ึน ส่วนภาพยนตร์ต่างประเทศจะไม่เป็นท่ีสนใจมากนกั 2) กระแสของภาพยนตร์ เช่น รายการเปิด
หนา้หนงัสัปดาห์ท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีมีภาพยนตร์ท่ีน่ารับชมมากท่ีสุดคือเร่ือง หลวงพี่แจ๊ส 4G 
และในช่วงนั้นก าลงัเป็นกระแสหลงัจากปล่อยตวัอยา่งภาพยนตร์ออกไปและเร่ืองหลวงพี่แจส๊ไดถู้ก
พูดถึงตามส่ือออนไลน์ต่างๆ เป็นอยา่งมาก  

รายการชิมลางตวัอยา่งใหม่นั้นเกิดข้ึนมาจากความรู้สึกคร้ังแรกในการรับชมของตวั
ผูผ้ลิตท่ียืนชมตวัอยา่งภาพยนตร์ท่ีหนา้โรงภาพยนตร์สมยัเด็กๆ ซ่ึงเป็นเหตุใหต้ดัสินใจวา่ภาพยนตร์
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เร่ืองนั้นควรท่ีจะรับชมหรือไม่โดยดูจากตวัอย่างภาพยนตร์เพียงอย่างเดียว จึงเกิดเป็นคอนเซ็ป
รายการชิมลางตวัอยา่งใหม่ข้ึนมาโดยแต่ละตอนจะมีการรับชมตวัอยา่งเพียง 1 เร่ืองเท่านั้น ซ่ึงผูว้ิจยั
พบว่าผูผ้ลิตใช้วิธีในการส่ือสารของรายการชิมลางตวัอย่างใหม่ดงัน้ี 1) ผูด้  าเนินรายการรับชม
ตวัอย่างภาพยนตร์พร้อมกบัผูช้ม 2) ผูด้  าเนินรายการให้ความคิดเห็นส่วนตวัต่อตวัอย่างภาพยนตร์ 
3) มีการตดัสินใจถึงการไปรับชมภาพยนตร์ตอนทา้ยรายการของผูด้  าเนินรายการพร้อมให้เหตุผล
ของการไปชมและการไม่รับชม และผูว้ิจยัพบว่า รายการชิมลางตวัอยา่งใหม่เป็นรายการยอดนิยม
อนัดบั 1 ภายในช่อง เน่ืองจากผูว้ิจยัมองว่ารายการชิมลางตวัอย่างใหม่เป็นรายการท่ีไม่ซับซ้อน
เหมือนกบัรายการอ่ืนๆ ซ่ึงรายการชิมลางตวัอยา่งใหม่จะมุ่งเนน้ไปท่ีเน้ือหาตวัอยา่งภาพยนตร์เพียง
เร่ืองเดียวเท่านั้น ในขณะท่ีรายการเปิดหนา้หนงัมีภาพยนตร์มากกวา่ 1 เร่ืองในแต่ละตอน ท าให้การ
รายการชิมลางตวัอยา่งใหม่มีการรับชมท่ีสั้นง่ายและชดัเจนมากกวา่ และรายการชิมลางตวัอยา่งใหม่
มีจ  านวนตอนมากท่ีสุดในช่องคือ 75 ตอน โดยรายการผูบ้ริโภคมีเพียง 21 ตอน และรายการเปิดหนา้
หนังมีเพียง 50 ตอน เน่ืองจากผูว้ิจยัมองว่ารายการชิมลางตวัอย่างใหม่เป็นรายการท่ีมีการผลิตไม่
ซบัซ้อนมากท่ีสุด อีกทั้งตวัอยา่งภาพยนตร์ใหม่นั้นเขา้มาอยา่งต่อเน่ือง โดยพบวา่ตอนท่ีมีผูช้มมาก
ท่ีสุด ได้แก่ ตอน พรหมจรรย์ สวยพนัธ์ุสยอง ท่ีมียอดผูช้มถึง 3,888,490 คร้ัง รองลงมาคือ เร่ือง 
หลวงพี่แจ๊ส 4G มียอดผูช้ม 742,359 คร้ัง และอนัดบัท่ี 3 คือ เร่ือง อาบติั มียอดผูช้ม 465,215 คร้ัง 
ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัสรุปไดว้่ามี 2 ปัจจยัท่ีมีผลต่อยอดผูช้มท่ีมากข้ึนในรายการชิมลางตวัอย่างใหม่ ดงัน้ี 
1) ภาพยนตร์ไทย 2) กระแสของภาพยนตร์ตามส่ือออนไลน์ 

ซ่ึงผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีพบว่าช่อง Gutumdai ใช้กลยุทธ์การส่ือสารดา้นเน้ือหา
ตามแนวคิดของ Miller (2011) มากท่ีสุดคือ การให้ความรู้แก่ผูช้ม (Be Informative) ทั้งหมด คิดเป็น
ร้อยละ 100 และเน้ือหามีลกัษณะสั้ นเรียบง่าย (Keep it Short and Simple) ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
100 อีกทั้งรายการภายในช่องยงัมีความสดใหม่เสมอ (Keep it Fresh) ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100  
รองลงมาคือ มีการหลีกเล่ียงการยดัเยียดโฆษณา (Avoid the Hard Sell) คิด เป็นร้อยละ 80 โดย
รายการผูบ้ริโภคและรายการชิมลางตวัอยา่งใหม่มีการหลีกเล่ียงการยดัเยยีดโฆษณาทั้งหมด รายการ
ท่ีมีการยดัเยียดโฆษณาคือ รายการเปิดหน้าหนงัเพียงรายการเดียว ซ่ึงมีการยดัเยียดโฆษณาโดยการ
แนะน าสถานท่ีถ่ายท าใหก้บัรายการเท่านั้น 

นอกจากน้ียงัพบวา่รายการส่วนใหญ่ภายในช่องยงัให้ความบนัเทิงและสนุกแก่ผูช้ม
ยกเวน้รายการผูบ้ริโภค จากผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีพบว่ารายการส่วนใหญ่ภายในช่องให้ความ
บนัเทิงและสนุกแก่ผูช้มร้อยละ 66.66 โดยรายการท่ีมีความบนัเทิงและสนุกคือ รายการเปิดหน้า
หนัง และรายการชิมลางตวัอย่างใหม่มีความบนัเทิงและสนุกทั้งหมด และรายการผูบ้ริโภคไม่มี
ความบนัเทิงและสนุกเลย 
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5.1.2.2 กลยทุธ์การส่ือสาร ดา้นการตลาด   
จากการวิจยัเชิงคุณภาพ พบว่าผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ช่อง Gutumdai มีความเขา้ใจ

กบัลกัษณะพื้นฐานของลกัษณะเวบ็ไซต์ Youtube เป็นอย่างมากเน่ืองจากมีการกระตุน้ผูช้มให้กด
ติดตาม (Subscribe)  ไวใ้นทา้ยรายการในลกัษณะการพูดคุยให้กดติดตามพร้อมทั้งบอกถึงวิธีการ
ติดตามอยา่งละเอียด และใชส่ื้อออนไลน์อ่ืนท่ีตนเป็นเจา้ของ (Owned Media) ผา่นการแชร์ (Share) 
คลิปรายการควบคู่ไปกับการออกอากาศทาง Youtube 4 ช่องทาง คือ Facebook Page Gutumdai, 
Facebook Page ผูบ้ริโภค, Facebook Page Sadaos และเวบ็ไซต์ Sadaos.com อีกทั้งผูผ้ลิตไดแ้ชร์ไป
ยงัส่ืออ่ืนท่ีไม่ได้เป็นเจ้าของ 2 ช่องทาง คือเว็บไซต์ Kapook.com และ เว็บไซต์ Postjung.com 
เน่ืองจากผูผ้ลิตรายการช่อง Gutumdai มองวา่การท าส่ือออนไลน์ท่ีดีควรมีมากกว่าส่ือเดียว โดยใช้
ส่ือหลักอย่าง Youtube เป็นส่ือกลางและใช้ส่ือออนไลน์ อ่ืนๆเป็นช่องทางตัวเลือก (Alternative 
Channel) ในการเผยแพร่เน้ือหา นอกจากนั้นยงัมีผูน้ าคลิปรายการไปแชร์ (Share) ทางส่ืออ่ืนอยา่ง
น้อย 2 ช่องทางคือ เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหาในรายการ เช่น เว็บไซต์ภาพยนตร์ท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวขอ้งในรายการ และผูช้มทัว่ไป  

นอกจากน้ียงัพบวา่รายการส่วนใหญ่ในช่อง Gutumdai มีการกระตุน้ให้ผูช้มมีส่วน
ร่วมในรายการ 2 วิธี คือ การพูดคุยในช่องความคิดเห็นและการกระตุ้นให้ผู ้ชมมีการโหวต
ลงคะแนน โดยผูด้  าเนินรายการไดพู้ดถึงวธีิการร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมและสนุกในรายการอยา่ง
ชดัเจนในระหวา่งด าเนินรายการ  

อีกทั้งพบวา่การตั้งช่ือคลิปวดีีโอแต่ละคลิปนั้นมีผลต่อยอดผูช้ม ซ่ึงผูผ้ลิตมีวธีีในการ
ตั้งช่ือคลิปวีดีโอ โดยมีช่ือประจ ารายการ ตามดว้ยช่ือท่ีคิดวา่ผูช้มใน Youtube คน้หาบ่อยๆ เช่นการ
ใช้ช่ือ ภาพยนตร์ท่ีก าลงัเป็นกระแส หรือส่ิงต่างๆท่ีก าลงัเป็นกระแส ซ่ึงส่ิงน้ีจะมีผลต่อการคน้หา
คลิปวีดีโอจากวีดีโอแนะน า (Recommend Video) รวมไปถึงการคน้หาท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าววา่ยอด
ผูช้มท่ีไดม้ากท่ีสุดนั้นมาจากการคน้หาวดีีโอ และการ Tags  

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณท่ีเก็บข้อมูลโดยใช้กลยุทธ์การส่ือสาร
การตลาดตามแนวคิดการสร้างเน้ือหาโดยผูบ้ริโภคของ Wertime and Fenwick (2008) พบว่าช่อง 
Gutumdai มีความจริงใจและมีความเขา้ใจกบัลกัษณะพื้นฐานของลกัษณะเวบ็ไซต ์Youtube ทั้งหมด 
คิดเป็นร้อยละ 100  

ส่วนการน าความเห็นของผูบ้ริโภคมาใช้ประโยชน์ในรายการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 
โดยรายการท่ีผูผ้ลิตน าความเห็นของผูบ้ริโภคมาใชป้ระโยชน์มากท่ีสุดไดแ้ก่รายการผูบ้ริโภคและ
รายการเปิดหนา้หนงั โดยรายการผูบ้ริโภคใชก้ารถามความเห็นถึงการน าสินคา้มาเปรียบเทียบของ
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ผูช้มผา่นเวบ็ไซต ์Youtube และ เพจ Facebook ส่วนรายการท่ีไม่มีการน าความเห็นของผูบ้ริโภคมา
ใชป้ระโยชน์เลยคือรายการชิมลางตวัอยา่งใหม่ซ่ึงใชค้วามเห็นจากผูด้  าเนินรายการเท่านั้น 

และรายการภายในช่อง Gutumdai  มีการเปิดโอกาสให้ผูช้มมีส่วนร่วมในรายการ
และใช้กลยุทธ์การโหวตลงคะแนน คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยรายการท่ีเปิดโอกาสให้ผูช้มมีส่วน
ร่วมและใชก้ลยุทธ์การโหวตลงคะแนน คือรายการเปิดหน้าหนงั ส่วนรายการผูบ้ริโภคและรายการ
ชิมลางตวัอยา่งใหม่ไม่มีการเปิดโอกาสใหผู้ช้มมีส่วนร่วมและใชก้ลยทุธ์การโหวตลงคะแนนเลย 

นอกจากน้ียงัพบว่ารายการภายในช่อง Gutumdai มีการเลือกใช้คนดงัมาโปรโมท 
ร้อยละ 6.66 โดยรายการท่ีมีการใช้คนดงัมาโปรโมทคือรายการชิมลางตวัอย่างใหม่เพียงรายการ
เดียว โดยมีแรพเอก แรพเปอร์ (Rapper) ท่ีมีช่ือเสียงจาก Youtube มาร่วมในรายการเพียง 1 คลิป แต่
คลิปดังกล่าวกลายเป็นคลิปยอดนิยมอันดับท่ี  1 ภายในช่อง คือคลิป ชิมลางตัวอย่างใหม่ : 
พรหมจรรย ์สวยพนัธ์ุสยอง ซ่ึงมียอดผูช้มถึง 3,888,490 คร้ัง 

ท าให้ผู ้วิจ ัยส รุปได้ว่ากลยุท ธ์การส่ือสารด้านการตลาดของช่อง  Gutumdai ท่ี เกิด
ประสิทธิภาพ คือ  1) การเลือกใช้คนดงัมาโปรโมท ซ่ึงเห็นไดช้ัดเจนจาก คลิปยอดนิยมอนัดบั  1 
ภายในช่อง แต่ผูผ้ลิตกลบัใชก้ลยทุธ์ดงักล่าวนอ้ยท่ีสุด 2) มีความจริงใจและมีความเขา้ใจกบัลกัษณะ
พื้นฐานของลักษณะเว็บไซต์ Youtube ซ่ึงท าให้ผู ้ชมสนับสนุนรายการโดยการกดติดตาม 
(Subscribe) อย่างจริงใจ ท าให้มียอดผูติ้ดตาม (Subscriber) เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ และเป็นผลให้ผูช้ม
เขา้ถึงช่อง Gutumdai ไดง่้ายข้ึน 3) การตั้งช่ือคลิปวดีีโอ ซ่ึงผูผ้ลิต จะตั้งช่ือลกัษณะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิง
ท่ีผูช้มคน้หาบ่อยๆ หรือส่ิงท่ีเป็นกระแสในขณะนั้น ซ่ึงส่ิงน้ีจะมีผลต่อการคน้หาคลิปวีดีโอจาก
วีดีโอแนะน า (Recommend Video) รวมไปถึงการคน้หาท่ีผูใ้ห้สัมภาษณ์กล่าวว่ายอดผูช้มท่ีไดม้าก
ท่ีสุดนั้นมาจากการคน้หาวดีีโอ และการ Tags  

 
5.1.3 แหล่งที่มาของรายได้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเว็บไซต์ Youtube จาก

โปรแกรมพนัธมิตร Youtube 
การศึกษาแหล่งท่ีมาของรายไดจ้ากการผลิตรายการโทรทศัน์ผา่นเวบ็ไซต์ Youtube ผูว้ิจยั

เก็บขอ้มูลจากการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
Analysis) จากตารางถอดรหัส (Coding Sheet) และ รายงานอย่างเป็นทางการจาก ระบบ Youtube 
Analytics ช่อง Gutumdai พบว่าแหล่งท่ีมาของรายได้จากการผลิตรายการโทรทศัน์ผ่านเว็บไซต ์
Youtube มาจากโปรแกรมพันธมิตร  Youtube เพี ยงแหล่งเดียว โดยรายได้ทั้ งหมดจากช่อง 
Gutumdai ก่อน Youtube แบ่งสัดส่วนรายไดใ้ห้กบัผูผ้ลิต นบัตั้งแต่ก่อตั้งช่องเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 
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พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ีเก็บขอ้มูลคือ วนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2559 มีจ  านวน 121,735 บาท  ซ่ึงผลการวิจยั
สามารถแบ่งท่ีมาของรายไดเ้ป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

5.1.3.1 รายไดจ้ากโฆษณา 
จากการวิจยัพบว่าช่อง Gutumdai ได้รับรายได้จากโฆษณาทั้งหมด 121,735 บาท 

ตั้งแต่ก่อตั้งช่องเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2559 และทาง Youtube 
ไดแ้บ่งสัดส่วนรายไดจ้ากโฆษณาในอตัราส่วน ร้อยละ 55.33 จากรายไดโ้ฆษณาทั้งหมด ในขณะท่ี
เวบ็ไซต์ Youtube รับส่วนแบ่งรายได้จากโฆษณาในอตัราส่วนร้อยละ 44.67 ซ่ึงเป็นผลให้ผูผ้ลิต
รายการโทรทศัน์ช่อง Gutumdai ได้รับรายไดจ้ากโฆษณาทั้งหมด 67,347.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 
99.99 จากรายไดข้องผูผ้ลิต โดยรายการชิมลางตวัอยา่งใหม่สร้างรายไดใ้ห้กบัผูผ้ลิตมากท่ีสุดเป็น
จ านวน 58,317.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.7 รองลงมาคือรายการผูบ้ริโภค และรายการเปิดหนา้หนงั 
จ านวน 623.49 บาท และ 263.3 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.9 และ 0.3 ตามล าดบั ส่วนคลิปวีดีโอท่ีสร้าง
รายไดใ้ห้กบัผูผ้ลิต 3 อนัดบัแรกมาจากรายการชิมลางตวัอย่างใหม่ทั้งหมด ไดแ้ก่ ชิมลางตวัอย่าง
ใหม่: พรหมจรรย ์สวยพนัธ์ุสยอง, ชิมลางตวัอย่างใหม่: Scouts Guide to the Zombie Apocalypse  
และชิมลางตวัอย่างใหม่: หลวงพี่แจ๊ส 4G...จะดีหรือเปล่า ? จ านวน 48,067 บาท, 3,087.53 บาท 
และ 2,814 บาทคิดเป็นร้อยละ  72, 4.6 และ 4.2 ตามล าดับ โดยทั้ ง 3 คลิปน้ีมียอดผู ้ชมอยู่ ท่ี 
3,888,490,  306,215 และ 1,001,203 ตามล าดบั ซ่ึงท าใหผู้ว้จิยัสรุปไดว้า่ ยอดผูช้มในแต่ละคลิปท่ีสูง
นั้นจะมีผลต่อการสร้างรายไดท่ี้สูงเช่นกนั แต่ข้ึนอยูก่บัสองปัจจยั คือ จ านวนคร้ังในการปรากฏของ
โฆษณา และ ประเภทของโฆษณาท่ีต่างกนั ซ่ึงโฆษณาแต่ละประเภทจะมีประสิทธิภาพการสร้าง
รายไดท่ี้แตกต่างกนั 

ประเภทของโฆษณาท่ีสร้างรายไดใ้ห้ช่อง Gutumdai มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรก ตั้งแต่
ก่อตั้งช่องเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2559 คือ โฆษณาวีดีโอแบบ
ขา้มได้ในรูปแบบประมูล จ านวน 106,199 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.23, โฆษณาแบบดิสเพลย์ใน
รูปแบบประมูล และโฆษณาวดีีโอแบบขา้มไดใ้นรูปแบบสงวนไว  ้จ านวน 13,409.88 และ 1,389.96 
บาท คิดเป็นร้อยละ 11.01 และ 1.14 ตามล าดบั และพบวา่จ านวนการแสดงโฆษณามากท่ีสุดไดแ้ก่ 
โฆษณาแบบดิสเพลยใ์นรูปแบบประมูล จ านวน 1,396,816 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 67.39 รองลงมาคือ 
โฆษณาวีดีโอแบบขา้มได้ในรูปแบบประมูล และ โฆษณาวีดีโอแบบขา้มได้ในรูปแบบสงวนไว ้
จ านวน 664,864 และ 6,509 คิดเป็นร้อยละ 32.07 และ 0.31 ตามล าดบั ส่วนประเภทโฆษณาท่ีแสดง
ความถ่ีน้อยท่ีสุดได้แก่โฆษณาวีดีโอแบบข้ามไม่ได้ในรูปแบบสงวนไว ้คิดเป็นร้อยละ 0.00 ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัการเก็บขอ้มูลจากตารางถอดรหัส (Coding Sheet) จากการรับชมการราย โดยพบว่า
ประเภทโฆษณาท่ีปรากฏระหวา่งการรับชมมากท่ีสุดคือโฆษณาซอ้นทบั (Overlay Ads) คิดเป็นร้อย
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ละ 80 รองลงมาคือโฆษณาแบบดิสเพลย ์(Display Ads) คิดเป็นร้อยละ 53.33 ส่วนโฆษณาวีดีโอ
แบบขา้มไดแ้ละโฆษณาวดีีโอแบบขา้มไม่ไดไ้ม่ปรากฏจากการรับชมเลย  

ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ประเภทโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างรายไดม้าก
ท่ีสุดของช่อง Gutumdai คือ โฆษณาวดีีโอแบบขา้มไดใ้นรูปแบบประมูล ท่ีสร้างรายไดใ้ห้ช่องเป็น
อนัดบัท่ี 1 แต่จ านวนคร้ังในการปรากฏนอ้ยกวา่โฆษณาแบบดิสเพลยใ์นรูปแบบประมูลเกือบสอง
เท่าตวั ในขณะท่ีโฆษณาแบบดิสเพลยใ์นรูปแบบประมูลท่ีมีจ านวนการปรากฏสูงท่ีสุด แต่สร้าง
รายไดเ้พียงอนัดบัท่ี 3 เท่านั้น  

อีกทั้ งยงัพบว่าประเทศท่ีสามารถสร้างรายได้จากโฆษณาให้ช่อง Gutumdai มาก
ท่ีสุด ตั้งแต่ก่อตั้งช่องเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2559  คือประเทศ
ไทย จ านวน 78,169.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา และเกาหลี จ านวน 
10,828.16 บาท และ 3,866 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.9 และ 3.2 ตามล าดบั 

5.1.3.2 รายไดจ้าก Paid Subscription หรือ Youtube Red 
จากการวิจยัพบว่าผูผ้ลิตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai ได้รับรายได้จาก Paid 

Subscription หรือ Youtube Red โดยไม่ตอ้งแบ่งสัดส่วนรายได้จาก Youtube เลย ตั้งแต่ก่อตั้งช่อง
เม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2559  เป็นจ านวนทั้งหมด 8.22 บาท  คิด
เป็นร้อยละ 0.01 จากรายได้ทั้ งหมดของผูผ้ลิต โดยรายได้จาก Youtube Red 3 อนัดับแรกมาจาก
รายการชิมลางตวัอยา่งใหม่ทั้งหมด ไดแ้ก่ ตอน พรหมจรรย ์สวยพนัธ์ุสยอง, หลวงพี่แจ๊ส 4G...จะดี
หรือเปล่า? และอาบติั จ านวน 4.20 บาท 0.57 บาท และ 0.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 51, 7.0 และ 3.9 
ตามล าดับ นอกจากน้ีพบว่ารายได้จาก  Youtube Red มาจากเพียงการรับชมภายในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 100  

ซ่ึ งท าให้ผู ้วิจ ัยส รุปได้ว่ารายได้จาก Paid Subscription หรือ Youtube Red  ไม่
เหมาะสมกบัช่อง Gutumdai เน่ืองจากระบบน้ีสามารถสร้างรายไดเ้พียงในประเทศสหรัฐอเมริกา
เท่านั้นและเป็นการสร้างรายไดท่ี้ไม่มีประสิทธิภาพส าหรับช่อง Gutumdai เน่ืองจากพบวา่ยอดผูช้ม
รายการชิมลางตวัอย่างใหม่ตอนพรหมจรรย ์สวยพนัธ์ุสยองมียอดผูช้มสูงถึง 3,888,490 แต่กลับ
ได้รับรายได้จาก Youtube Red เพียง 4.20 บาท อีกทั้ งเน้ือหาส่วนใหญ่ภายในช่องเป็นเน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้งเพียงในประเทศไทย และใช้เพียงภาษาไทยเท่านั้น จึงท าผูผ้ลิตรายการช่อง Gutumdai ไม่
เหมาะกบัการสร้างรายไดจ้าก Youtube Red 
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5.1.4 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ผ่านเวบ็ไซต์ Youtube 
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายไดผ้า่นเวบ็ไซต ์Youtube ผูว้จิยัเก็บขอ้มูลจาก

วิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) เท่านั้นและ
จากการสัมภาษณ์ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ช่อง Gutumdai สามารถแบ่งผลการวจิยั 2 ส่วน  ดงัน้ี 

5.1.4.1 ดา้นการผลิต 
ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ช่อง Gutumdai พบวา่มีปัญหาทางดา้นการผลิต (Production) 

ในช่วงแรกท่ีได ้โดยมีอุปกรณ์ในการถ่ายท าเพียงกลอ้ง 1 ตวัและไมโครโฟนอีก 1 ตวัเท่านั้นท าให้
คุณภาพการผลิตในช่วงแรกนั้นต ่ากว่ามาตรฐานแต่ไดมี้การพฒันาทางดา้นการผลิตอย่างต่อเน่ือง
เน่ืองจากตวัผูผ้ลิตน ารายไดท่ี้ไดจ้ากโปรแกรมพนัธมิตร Youtube มาลงทุนซ้ืออุปกรณ์ในการถ่ายท า
โดยผูผ้ลิตกล่าววา่ในขณะน้ีอุปกรณ์ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐานตามท่ีตอ้งการแลว้ ท าให้คุณภาพใน
การผลิตดา้นภาพและเสียงมีคุณภาพเทียบเท่ากบัรายการโทรทศัน์ท่ีออกอากาศทัว่ไป 

และจากการสัมภาษณ์ยงัพบวา่ปัญหาอุปสรรคในการผลิตท่ีผูผ้ลิตกลวัจะเกิดข้ึนคือ
ไอเดียหรือความคิดท่ีจะผลิตรายการตอนใหม่ๆนั้นหมดไป เน่ืองจากการสร้างเน้ือหาใหม่ๆนั้นมา
จากคุณหงษช์ยัเพียงผูเ้ดียว แต่ถา้หากมีการจดัการท่ีดีจะไม่มีปัญหา 

5.1.4.2 ดา้นลิขสิทธ์ิ 
จากการสัมภาษณ์พบว่ามีปัญหาทางดา้นความชดัเจนเร่ืองลิขสิทธ์ิในการอพัโหลด

วีดีโอบน Youtube  โดยเฉพาะความไม่เขา้ใจในกฎเกณฑ์ของ Youtube อย่างถ่องแทข้องผูผ้ลิตท่ี 
และความรวดเร็วในการตรวจสอบลิขสิทธ์ิจากระบบ Youtube ซ่ึงค่อนข้างล่าช้า อีกทั้ งความ
ช่วยเหลือจาก Youtube ในฐานะเป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยงระหว่างผูผ้ลิตและ Third Party น้อย
เกินไป โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า บางทีคลิปโดนแบนไม่ให้สร้างรายไดโ้ดยท่ีตนไม่เขา้ใจ
วา่ละเมิดลิขสิทธ์ิดา้นใด และสามารถแกไ้ขไดอ้ยา่งไรในทนัท่วงที โดยบางคลิปวีดีโอ ระยะเวลา
แจง้ผลการตรวจสอบด้านลิขสิทธ์ิใช้เวลาด าเนินการหลายวนัท าให้ผูผ้ลิตไม่สามารถแก้ไขได้
ทนัท่วงที และมีปัญหาถึงการสร้างรายไดจ้ากคลิปวดีีโอนั้น 

นอกจากน้ียงัพบปัญหาดา้นการเช่ือมโยงไปยงับริษทัท่ีเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิเม่ือระบบ
พบการละเมิดลิสิทธ์ิ ซ่ึงเป็นเพียงลิงคอ์ตัโนมติัท่ีทาง Youtube แนะน ามาให้เท่านั้น และแนะน าไป
เวบ็ไซตเ์ก่าท่ีไม่มีการอพัเดทขอ้มูลจึงท าให้ผูผ้ลิตไม่สามารถแกปั้ญหาทางลิขสิทธ์ิท่ีระบบ Content 
ID ตรวจพบได ้โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า ทาง Youtube ควรจะเป็นส่ือกลางในการเจรจา
เร่ืองลิขสิทธ์ิ หรือควรเป็นส่ือกลางติดต่อเจา้ของลิขสิทธ์ิโดยตรงอย่างทนัทีเพื่อผูผ้ลิตจะสามารถ
แกไ้ขไดอ้ยา่งทนัที 
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5.2 การอภิปรายผล 
 

5.2.1 ทศันคติของผู้ผลติรายการโทรทัศน์ผ่านเวบ็ไซต์ Youtube เพ่ือสร้างรายได้ 
ในการศึกษาเก่ียวกบักลยทุธ์การส่ือสารกลยทุธ์การส่ือสารช่อง Gutumdai เพื่อสร้างรายได้

ผ่านเวบ็ไซต์ Youtube ในรูปแบบรายการโทรทศัน์พบว่าผูผ้ลิตรายการช่อง Gutumdai มีทศันคติ
ด้านบวกต่อส่ือออนไลน์ในปัจจุบันเน่ืองด้วยปัจจยัทางด้านส่ือ (Media) และเทคโนโลยี (IT) ท่ี
เปล่ียนไปอย่างมาก จึงท าให้ผูผ้ลิตท่ีผลิตส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) มีทางออกในการส่ือสาร
มากข้ึนผ่านส่ือใหม่ (New Media) และเป็นผลให้ผูผ้ลิตช่อง Gutumdai ท่ีมีความเช่ียวชาญในการ
ผลิตส่ือดั้งเดิมเป็นทุนเดิม หันมาสร้างเน้ือหาเป็นของตนเอง ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดการสร้าง
เน้ือหาโดยผู ้บริโภค (Consumer-Create Content) ของ Wertime and Fenwick (2008) ท่ีกล่าวว่า
ปัจจุบนัผูบ้ริโภคตอ้งการปรับ แก ้ตดัต่อและเปล่ียนเน้ือหาท่ีไดรั้บชมรวมถึงการสร้าง เน้ือหาใหม่ๆ
ตามท่ีผูบ้ริโภคต้องการรวมถึงการเป็นผูส้ร้างเน้ือหาเองและเผยแพร่ด้วยตนเอง บางคนเรียก
ปรากฏการณ์น้ีวา่การสร้างส่ือโดยผูบ้ริโภค ซ่ึงมีปัจจยัหลกัขบัเคล่ือนท่ีสอดคลอ้งกบัผลการวิจยั 2 
ปัจจัยคือ 1) การปฎิวติักระบวนการเก่ียวกับส่ือ (Renovation of the Media Model) ซ่ึงหมายถึง
กระบวนการผลิตส่ือในรูปแบบใหม่ ท่ีผูผ้ลิตช่อง Gutumdai เป็นผูส้ร้างเน้ือหาโดยมีกระบวนการท่ี
ไม่ซับซ้อนเหมือนกบักระบวนการการผลิตในส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) ซ่ึงกระบวนการใน
การผลิตส่ือใหม่นั้ นสามารถสร้างโดยใช้ต้นทุนท่ีต ่ ามากและสามารถใช้เคร่ืองมือท่ีมีในโลก
อินเทอร์เน็ตสร้างเน้ือหาไดฟ้รี จากการสัมภาษณ์ผูผ้ลิตกล่าวว่าตน้ทุนในการผลิตเพียงสัปดาห์ละ 
200 บาทเท่านั้น ซ่ึงผูผ้ลิตใชเ้วลาการถ่ายท ารายการเพียง 1 วนั โดยตน้ทุนมีเพียงการเดินทางในการ
ถ่ายท า ค่าอาหาร ค่าน ้ าด่ืม และค่าไฟท่ีใช้ในการตดัต่อเท่านั้ น ขณะท่ีกระบวนการผลิตส่ือเก่า 
(Traditional Media) นั้ นมีต้นทุนหลายขั้นตอน เช่น ค่าผลิต ค่ากลั่นกรอง ค่าส่ือ เป็นต้น ท าให้
รายไดห้รือก าไรเหลือกลบัไปยงัผูผ้ลิตเน้ือหาเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น 2) รูปแบบมากมายเหลือคณานบั 
(Explosion of Formats) อีกหน่ึงปัจจัยท่ีท าให้ผูบ้ริโภคหันมาสนใจผลิตเน้ือหาด้วยตัวเองอย่าง
มากมายเพราะ ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีวิธีการน าเสนอไดห้ลากหลายรูปแบบมากข้ึนตามความตอ้งการ
ของตน ซ่ึงวดีีโอคลิปเป็นรูปแบบการน าเสนอท่ีนิยมมากท่ีสุด (Wertime & Fenwick, 2008) 

นอกจากนั้นผูใ้หส้ัมภาษณ์เล็งเห็นวา่ส่ือสังคม (Social Media) อยา่ง Youtube สามารถสร้าง
ช่ือเสียงให้กบัตนได้และสามารถท าให้รายการท่ีตนผลิตออกไปสู่สายตาผูช้มได้ง่ายกว่าส่ือเก่า 
(Traditional Media) ซ่ึงเป็นความฝันของผูผ้ลิต และสามารถสร้างรายได้ให้กับเจ้าของช่อง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พชัรภรณ์ ไกรชุมพล (2553) ท่ีศึกษาเร่ือง ทศันคติและพฤติกรรมการ
ส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสร้างช่ือเสียง กรณีศึกษา Youtube ผลการวจิยัพบวา่ผูใ้ห้



107 

สัมภาษณ์มีทศันคติเชิงบวกต่อ Youtube เน่ืองจากทศันคติท่ีมีต่อ Youtube ว่าสามารถตอบสนอง
ความต้องการของตนได้ โดยแนวโน้มในอนาคตพบว่า ผูค้นในสังคมจะให้ความส าคญัต่อการ
ส่ือสารผ่าน Youtube เพิ่มสูงข้ึน และมีแนวโน้มพฤติกรรมการใช้ Youtube เป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างความส าเร็จทั้งในดา้นช่ือเสียง รายไดห้รือการประชาสัมพนัธ์ทางการตลาดของกลุ่มธุรกิจ  

และพบว่าผู ้ผลิตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai มีทัศนคติด้านลบ 2 ข้อต่อการผลิต
รายการโทรทศัน์ผา่นส่ือออนไลน์ 1) ผูผ้ลิตมองวา่ส่ือออนไลน์ในปัจจุบนัขาดกระบวนการทางดา้น
การกลัน่กรองสารเพราะการสร้างเน้ือหาผ่านส่ือออนไลน์มีนายประตูข่าวสาร (Gatekeeper) น้อย 
เป็นผลให้คุณภาพของสารท่ีส่ือออกไปมีความไม่สมบูรณ์และเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ซ่ึงผูใ้ห้
สัมภาษณ์มองวา่ทศันคติ (Attitude) ของผูผ้ลิตเน้ือหาผา่นส่ือออนไลน์นั้นส าคญัท่ีสุดเพราะจะมีผล
ต่อการกลัน่กรองสาร 2) ผูผ้ลิตมีทศันคติดา้นลบต่อสัดส่วนรายไดจ้ากโปรแกรมพนัธมิตร Youtube 
ท่ีคิดวา่ช่องถูกเอาเปรียบจากโปรแกรมพนัธมิตร Youtube โดยให้ความเห็นว่าการท่ีผูผ้ลิตมีรายได้
จากโปรแกรมพนัธมิตร Youtube นั้นไม่มากพอเม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดท่ี้ Youtube ได้จากผูล้ง
โฆษณาภายในช่อง ซ่ึงมองว่ามีลักษณะน้ีเหมือนกับปลาใหญ่กินปลาเล็ก ซ่ึงไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจยัเชิงปริมาณท่ีพบวา่สัดส่วนรายไดจ้ากโฆษณา ผูผ้ลิตมีส่วนแบ่งมากกวา่ท่ี 55.33% ส่วน 
Youtube ได้ส่วนแบ่งเพียง 45.67% เท่านั้น และผูผ้ลิตยงัมองว่านโยบายของโปรแกรมพนัธมิตร 
Youtube ยงัเน้นให้ผูผ้ลิตสร้างเน้ือหาออกมาในปริมาณท่ีมาก อีกทั้งยงัมองวา่ โปรแกรมพนัธมิตร 
Youtube นั้นยงัดูแลผูผ้ลิตไม่ดีพอในเร่ืองของการดูแลเร่ืองลิขสิทธ์ิของผูผ้ลิต 
 

5.2.2 กลยุทธ์การส่ือสารเพ่ือสร้างรายได้ผ่านเวบ็ไซต์ Youtube 
จากการวิจัยเชิงคุณภาพพบว่ารายการภายในช่อง Gutumdai มีแนวคิดการสร้างสรรค์

รายการมาจากค าถามท่ีเกิดข้ึนภายในใจของผูผ้ลิต เช่น รายการผูบ้ริโภค มาจากค าถาม สินคา้สอง
ชนิดน้ีอะไรดีกวา่กนั? และรายการเปิดหนา้หนงั มาจากค าถามวา่ สัปดาห์น้ีมีภาพยนตร์เร่ืองไหนน่า
ชม? ท าให้น าไปสู่รูปแบบรายการและเน้ือหารายการท่ีจะตอบค าถามภายในใจของผูผ้ลิตผ่านส่ือ
ออนไลน์  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการท าการตลาดดิจิตอลของ Wertime and Fenwick (2008) ท่ีกล่าว
ว่า หลักเน้ือหาดิจิตอล (Digital Content) จะมีลักษณะท่ียืดหยุ่นได้ คล่องตัว และหยุดพ้นจาก
ขอ้จ ากดัทั้งปวงจากส่ือดั้งเดิม ซ่ึงผูผ้ลิตสามารถสร้างสรรคผ์ลงานไดอ้ยา่งเสรี และยงัสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ สรรพชัญ์ เจียระนานนท์ (2551) ท่ีศึกษาเร่ือง “การบริหารจดัการสถานีโทรทศัน์ผา่น
อินเทอร์เน็ต กรณี ศึกษา ฟุ๊คดุ๊คด๊อททีวี (Fukduk.tv) พบว่า สถานีโทรทัศน์ ฟุ๊คดุ๊คด๊อททีว ี
(Fukduk.tv) มีนโยบายน าเสนอรายการท่ีมีสาระและบนัเทิงในแง่มุมของคนรุ่นใหม่ท่ีมีต่อสังคม
รายการต่างๆภายในช่องฟุ๊คดุ๊คด๊อททีวี (Fukduk.tv) ผลิตข้ึนมาเพื่อเป็นทางเลือกให้กบัผูช้ม โดยยึด
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หลกัการบริหารงานในรูปแบบท่ีมีขนาดไม่ใหญ่ ให้พนกังานมีอิสระในการคิดสร้างสรรคร์ายการ
เพื่อใหร้ายการมีความแปลกใหม่แต่ต่างจากส่ือดั้งเดิม  

และพบว่าทุกรายการภายในช่อง Gutumdai มีลักษณะรายการท่ีให้ความรู้แก่ผูช้มทุก
รายการตามเจตนารมณ์ของผูผ้ลิต ซ่ึงแต่ละรายการจะให้ความรู้แตกต่างกันไปตามเน้ือหาของ
รายการแต่ละตอน และยงัพบว่ารายการภายในช่องส่วนใหญ่นั้นยึดขอ้เท็จจริง (Facts) และขอ้มูล
จากผูช้มเป็นแกนหลกัในการน าเสนอ 2 ทาง คือ การโหวต (Vote) และความคิดเห็น (Comment) ซ่ึง
ผูด้  าเนินรายการมีหน้าท่ีเพียงรายงานผลท่ีไดรั้บมาจากขอ้เท็จจริงและขอ้มูลจากผูช้ม มีความเห็น
ส่วนตวัในรายการเพียงเล็กนอ้ยเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการท าการตลาดดิจิตอลของ Wertime 
and Fenwick (2008) ท่ีกล่าวว่า ในยุคน้ีผูบ้ริโภคมกัเป็นฝ่ายริเร่ิม ก าหนดทิศทางและเน้ือหาส่วน
ใหญ่นั้นจะมาจากผูบ้ริโภค และการส่งสารให้ผูบ้ริโภคในยคุน้ีตอ้งไดรั้บความยินยอมจากผูบ้ริโภค
ก่อนเสมอ และเน้ือหาควรเป็นเร่ืองท่ีผูบ้ริโภคสนใจ และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการตลาดดิจิตอล
ยุค 3.0 ของ คอตเลอร์, การ์ตายาจา, และเซเตียนวาน (2554) ท่ีกล่าวว่า การตลาดยุคปัจจุบนัซ่ึงมี
เทคโนโลยีเป็นตวัเช่ือมการมีส่วนร่วมและการตลาดความร่วมมือ (The Age of Participation and 
Collaborative Marketing) กล่าวคือ ขอ้มูลข่าวสาร ความคิดเห็นต่างๆ สามารถแพร่กระจายออกไป
อยา่งกวา้งขวาง โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ไดม้าจากผูบ้ริโภคแต่มาจากผูผ้ลิตและผูบ้ริโภคในคน
คนเดียวกนั (Prosumer) โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า การน าขอ้มูลจากผูช้มมาเป็นแกนหลกั
นั้นสามารถป้องกนัตนเองไดถ้า้หากมีผูช้มท่ีไม่เห็นดว้ยกบัส่ิงท่ีน าเสนอออกไป นอกจากนั้นพบวา่
ผูผ้ลิตใหค้วามส าคญักบัการคดัเลือกเน้ือหาภายในรายการแต่ละตอน ซ่ึงผูผ้ลิตไดมุ้่งเนน้ไปท่ีเน้ือหา
ท่ีมีการพูดถึงมากในระยะเวลานั้นจากกระแสสังคม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัตามหลกัการตลาดยุค 3.0 ของ 
Wertime and Fenwick (2008) ท่ีตอ้งขบัเคล่ือนดว้ยค่านิยมของผูบ้ริโภค (Value-driven Marketing) 
ท่ีมีการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication) กบัผูช้มไดเ้ป็นรายบุคคล และขอ้มูลท่ีได้
จากผูช้มในแต่ละคร้ังเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูผ้ลิตและผูช้มซ่ึงอาจเป็นประโยชน์กบัผูช้มคน
ต่อไป ซ่ึงผูผ้ลิตสามารถน าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์สูงสุดแก่ผูช้มในโอกาสต่อๆ ไปและใหม้อง
ผูบ้ริโภคในมุมมองใหม่วา่เป็นผูร่้วมวง (Participants)   

และจากการวิจยัเชิงปริมาณพบวา่ผูผ้ลิตใช้กลยุทธ์การส่ือสารดา้นเน้ือหาตามแนวคิดของ 
Miller (2011) มากท่ีสุดคือ การให้ความรู้แก่ผูช้ม (Be Informative) เน้ือหามีลกัษณะสั้ นเรียบง่าย 
(Keep it Short and Simple) มีจุดสนใจ และส่ือสารชัดเจน (Stay Focus and Communicate a Clear 
Message) อีกทั้งรายการภายในช่องยงัมีความสดใหม่เสมอ (Keep it Fresh) ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
100  รองลงมาคือ มีการหลีกเล่ียงการยดัเยียดโฆษณา (Avoid the Hard Sell) คิดเป็นร้อยละ 80 ซ่ึงมี
การยดัเยยีดโฆษณาโดยการแนะน าสถานท่ีถ่ายท าให้กบัรายการเท่านั้น และกลยุทธ์ท่ีผูผ้ลิตใชน้อ้ย
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ท่ีสุดคือ ความบนัเทิงและสนุก คิดเป็นร้อยละ 66.66 โดยมีความบนัเทิงและสนุกทุกรายการยกเวน้
รายการผูบ้ริโภค เน่ืองจากรายการผูบ้ริโภคนั้นมีวิธีการด าเนินรายการโดยใช้ผูบ้รรยาย (Narrator) 
ในการด าเนินรายการ ในขณะท่ีรายการอ่ืนๆภายในช่องนั้นมีการใชผู้ด้  าเนินรายการท าให้สามารถ
สอดแทรกมุขตลกของผูด้  าเนินรายการจึงท าให้รายการมีความบนัเทิงและสนุก โดยผูใ้ห้สัมภาษณ์
ให้ความเห็นวา่รายการภายในช่อง Gutumdai ส่วนใหญ่มีลกัษณะการพูดคุยเป็นกนัเองกบัผูช้มอยา่ง
สบายๆ ไม่เน้นเร่ืองท่ีเครียดมากเกินไป และมีการเล่นมุขตลกกนัเองเป็นบางคร้ัง เน่ืองจากผูผ้ลิต
มองวา่ผูช้มในเวบ็ไซต์ Youtube ส่วนใหญ่อายุไม่มากจึงตอ้งส่ือสารออกไปในลกัษณะท่ีไม่เครียด
มาก ซ่ึงผูช้มหลายคนชอบและหลายคนไม่ชอบ ผูผ้ลิตจึงตอ้งหาการส่ือสารท่ีสมดุลในแต่ละรายการ
โดยไม่เครียดมากเกินและไม่ตลกจนเกินไป  

และจากการวจิยัเชิงคุณภาพผูว้จิยัพบวา่ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ช่อง Gutumdai มีความเขา้ใจ
กบัลักษณะพื้นฐานของลักษณะเว็บไซต์ Youtube เป็นอย่างดีเน่ืองจากมีการกระตุ้นผูช้มให้กด
ติดตาม (Subscribe) ตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลอ้งกบัคุณสมบติัของเวบ็ไซต ์Youtube จาก (Duffy, 2008; 
ธญัธชั นนัทช์นก, 2558) ท่ีกล่าววา่ การติดตาม (Subscribe) ซ่ึงสมาชิกสามารถเลือกรับข่าวสารจาก
ช่อง (Channel) ท่ีช่ืนชอบไดแ้ละเม่ือช่องท่ีเราติดตามมีการอพัโหลดวีดีโอใหม่จะมีการแจง้เตือนให้
เราไดท้ราบ นอกจากน้ียงัพบว่าผูผ้ลิตไดใ้ช้ส่ือออนไลน์อ่ืนท่ีตนเป็นเจา้ของ (Owned Media) และ
ส่ือออนไลน์ท่ีมีผูอ่ื้นสร้างเน้ือหาให้ (Earned Media) เพื่อเพิ่มยอดผูช้มผ่านการแชร์ (Share) คลิป
รายการควบคู่ไปกบัการออกอากาศทาง Youtube พบว่าผูผ้ลิตท าการแชร์ (Share) คลิปรายการจาก
ส่ือท่ีตนเป็นเจ้าของ (Owned Media)  4 ช่องทาง คือ Facebook Page Gutumdai, Facebook Page 
ผูบ้ริโภค, Facebook Page Sadaos และเวบ็ไซต ์Sadaos.com อีกทั้งผูผ้ลิตไดแ้ชร์ไปยงัส่ืออ่ืนท่ีไม่ได้
เป็นเจา้ของ 2 ช่องทาง คือเว็บไซต์ Kapook.com และ เว็บไซต์ Postjung.com นอกจากนั้นมีผูอ่ื้น
สร้างเน้ือหาให้ (Earned Media) ผา่นการแชร์ (Share) ทางส่ืออ่ืนอยา่งน้อย 2 ช่องทางคือ เวบ็ไซต์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาในรายการ เช่น เวบ็ไซตภ์าพยนตร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งในรายการ และผูช้มทัว่ไป 
เน่ืองจากผูผ้ลิตรายการช่อง Gutumdai มองวา่การท าส่ือออนไลน์ท่ีดีควรมีมากกว่าส่ือเดียว โดยใช้
ส่ือหลักอย่าง Youtube เป็นส่ือกลางและใช้ส่ือออนไลน์อ่ืนๆเป็นช่องทางตัวเลือก (Alternative 
Channel) ในการเผยแพร่เน้ือหา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐิติกร สุทธิสินทอง (2556) ท่ีพบว่า 
การใช้ Youtube กบัการส่ือสารการตลาดของค่ายภาพยนตร์ GTH งานวิจยัพบว่า GTH ใช้กลยุทธ์
การตลาดแบบไวรัสเป็นเคร่ืองมือส่ือสารการตลาด โดยการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ข่าวสารผา่นทาง
คลิปวีดีโอในเว็บไซต์ YouTube และแบ่งปันคลิปไปยงัเว็บไซต์ Social Media ทั้งทาง Facebook 
และ Twitter ท าให้เกิดการแพร่กระจายของคลิปต่อๆ กนัไปเป็นวงกวา้ง เป็นไปตามลกัษณะของ 
Viral Marketing 
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นอกจากน้ียงัพบวา่รายการส่วนใหญ่ในช่อง Gutumdai มีการกระตุน้ให้ผูช้มมีส่วนร่วมใน
รายการ 2 วิธี คือ การพูดคุยในช่องความคิดเห็น (Comment) และการกระตุน้ให้ผูช้มมีการโหวต
ลงคะแนน (Vote) โดยผูด้  าเนินรายการได้พูดถึงวิธีการร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมและสนุกใน
รายการอย่างชัดเจนในระหว่างด าเนินรายการ ซ่ึงสอดคล้องกบั แนวทางการท าการตลาดดิจิตอล
ของ Wertime and Fenwick (2008) ท่ีกล่าวว่า อย่าปล่อยให้ผูช้มเป็นเพียงผูรั้บสารท่ีน่ิงเงียบอีก
ต่อไป นกัการตลาดยุคน้ีตอ้งพยายามโนม้น าให้ผูบ้ริโภคมีความรู้สึกร่วม และรวมคนเหล่าน้ีมาเป็น
ผูร่้วมวง เพราะเขาอาจจะเป็นผูจุ้ดประกายความคิดก็ได ้ 

อีกทั้งพบวา่การตั้งช่ือคลิปวีดีโอแต่ละคลิปนั้นมีผลต่อยอดผูช้ม ซ่ึงผูผ้ลิตมีวธีีในการตั้งช่ือ
คลิปวดีีโอจากช่ือท่ีเป็นกระแสหรือท่ีเป็นท่ีคน้หาของผูใ้ช ้Youtube ในระยะเวลานั้น ซ่ึงส่ิงน้ีจะมีผล
ต่อการคน้หาคลิปวดีีโอจากวดีีโอแนะน า (Recommend Video) รวมไปถึงการคน้หา (Search) ท่ีผูใ้ห้
สัมภาษณ์กล่าววา่ยอดผูช้มท่ีไดม้ากท่ีสุดนั้นมาจากการคน้หาวดีีโอ และการ Tags ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ภาสกร เรืองรอง (2558) ท่ีกล่าววา่ Web 3.0 เป็นยคุแห่งการเช่ือมโยงความรู้ คุณสมบติั
ท่ีเด่นชดัคือความอจัฉริยะหรือ ระบบ AI (Artificial Intelligence) หรือเรียกวา่ปัญญาประดิษฐท์  าให้
สามารถคาดเดาพฤติกรรมและวิเคราะห์ตามความตอ้งการของผูใ้ช้งานเวบ็ไซตไ์ดเ้ป็นอย่างดี และ
เป็นระบบท่ี มีการเช่ือมข้อมูลต่างๆ  (Semantic Web) ทั้ งท่ีอยู่ใน เว็บไซต์ของผู ้พ ัฒนาและ 
แหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ให้มีความสัมพนัธ์กนั ซ่ึงจะท าให้ระบบฐานขอ้มูลมีขนาดใหญ่มาก แต่สามารถ
คน้หาขอ้มูลท่ีตอ้งการได้ง่ายและเร็วข้ึนไม่ว่าจากฐานข้อมูลใด (Global Repository of Data) เช่น 
การ Tagใน Youtube เป็นต้น และยงัสอดคล้องกับคุณสมบติัของเว็บไซต์ Youtube ดงัน้ี (Duffy, 
2008; ธญัธชั นนัทช์นก, 2558) 1) มีการใส่ Tags เป็นการใส่ค าสั้นๆ ท่ีเป็นคียเ์วร์ิดส าหรับคลิปนั้นๆ 
โดยมีส่วนช่วยในการคน้หาของผูช้ม 2) มีวีดีโอท่ีเก่ียวขอ้ง (Related Video) เพื่อน าเสนอคลิปวีดีโอ
ท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัผูรั้บชมโดยอตัโนมติัโดยการคน้หาจากการ Tags 

และผลการวจิยัเชิงปริมาณจากกลยุทธ์การส่ือสารการตลาดตามแนวคิดการสร้างเน้ือหาโดย
ผูบ้ริโภคของ Wertime and Fenwick (2008) พบว่าช่อง Gutumdai มีความจริงใจและมีความเขา้ใจ
กบัลกัษณะพื้นฐานของลกัษณะเวบ็ไซต์ Youtube ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ การน า
ความเห็นของผูบ้ริโภคมาใช้ประโยชน์ในรายการ คิดเป็นร้อยละ 66.66 โดยรายการท่ีผูผ้ลิตน า
ความเห็นของผูบ้ริโภคมาใช้ประโยชน์มากท่ีสุดไดแ้ก่รายการผูบ้ริโภคและรายการเปิดหน้าหนัง 
และรายการภายในช่อง Gutumdai มีการเปิดโอกาสให้ผูช้มมีส่วนร่วมในรายการและใชก้ลยุทธ์การ
โหวตลงคะแนน คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยรายการท่ีเปิดโอกาสให้ผูช้มมีส่วนร่วมและใช้กลยุทธ์
การโหวตลงคะแนน คือรายการเปิดหนา้หนงั ส่วนรายการผูบ้ริโภคและรายการชิมลางตวัอยา่งใหม่
ไม่มีการเปิดโอกาสให้ผูช้มมีส่วนร่วมและใช้กลยุทธ์การโหวตลงคะแนนเลย น้อยท่ีสุดคือ การ
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เลือกใช้คนดงัมาโปรโมท คิดเป็นร้อยละ 6.66 โดยรายการท่ีมีการใช้คนดงัมาโปรโมทคือรายการ
ชิมลางตวัอยา่งใหม่เพียงรายการเดียว โดยมีแรพเอก นกัร้องแรพ (Rapper) ท่ีมีช่ือเสียงจาก Youtube 
มาร่วมในรายการเพียง 1 คลิป แต่คลิปดงักล่าวกลายเป็นคลิปยอดนิยมอนัดบัท่ี 1 ภายในช่อง คือ
คลิป ชิมลางตวัอยา่งใหม่: พรหมจรรย ์สวยพนัธ์ุสยอง ซ่ึงมียอดผูช้มถึง 3,888,490 คร้ัง 

ท าใหผู้ว้จิยัสามารถสรุปวา่กลยทุธ์การส่ือสารท่ีช่อง Gutumdai ใชแ้ลว้เกิดประสิทธิภาพคือ 
1) การน าเสนอเน้ือหามีลักษณะสั้ นเรียบง่าย (Keep it Short and Simple) ท่ีพบว่า

รายการชิมลางตวัอยา่งใหม่ท่ีเป็นรายการยอดนิยมท่ีมีการน าเสนอเน้ือหาภาพยนตร์เพียงเร่ืองเดียว
ต่อตอนเท่านั้น โดยตอนท่ีมีมียอดผูช้มสูงสุดมีถึงถึง 3,888,490 คร้ัง ขณะท่ีรายการเปิดหน้าหนงัมี
เน้ือหาภาพยนตร์มากกวา่ 1 เร่ือง ตอนท่ีมียอดผูช้มสูงสุดมีเพียง 29,696 คร้ัง ส่วนรายการผูบ้ริโภคมี
ขอ้มูลสินคา้ให้เปรียบเทียบกนัมากกว่า 1 ช้ิน มียอดผูช้มสูงสุด 112,190 คร้ังเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัการวิจยัเชิงปริมาณพบว่าช่อง Gutumdai ใช้กลยุทธ์การน าเสนอเน้ือหามีลกัษณะสั้ นเรียบง่าย 
(Keep it Short and Simple) ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 ตามแนวคิดของ Miller (2011) ท่ีกล่าวว่า 
ส่ิงหน่ึงท่ีสามารถฆ่าวีดีโอของคุณเลยคือการท าให้มนัยาวเกินไป เน่ืองจากผูช้มในยุคสมยัน้ีจะจด
จ่อกบัส่ิงหน่ึงเพียงแค่เวลาสั้ นๆ แต่ไม่ควรท าให้มนัสั้ นเกินไปหรือไม่ควรให้จบเร็วเกินไปกว่า
เน้ือหาท่ีน าเสนอ และไม่จ  าเป็นตอ้งลงทุนเยอะไปกบัวีดีโอใน Youtube เน่ืองจากจะท าให้ดูตั้งใจ
เกินไปและส าหรับโลกออนไลน์มนัจะดูแย่มาก ดงันั้นแค่ยืนพูดกบักล้องแค่นั้นก็อาจจะเพียงพอ
แลว้ส าหรับโลกออนไลน์ 

2) การน าเสนอเน้ือหาในรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูช้ม เช่น ภาพยนตร์ไทย สินคา้
ไทย เป็นตน้ ซ่ึงผูว้จิยัสรุปไดจ้ากคลิปรายการยอดนิยมภายในช่อง Gutumdai ท่ีส่วนใหญ่มีเน้ือหาท่ี
เก่ียวขอ้งเพียงในประเทศไทย ผูว้ิจยัพบวา่ คลิปยอดนิยม 3 อนัดบัในรายการชิมลางตวัอยา่งใหม่เป็น
การน าเสนอตวัอยา่งภาพยนตร์ไทยทั้งหมด คือ อนัดบัท่ี 1 ตอน พรหมจรรย ์สวยพนัธ์ุสยอง ท่ีมียอด
ผูช้มถึง 3,888,490 คร้ัง อนัดบัท่ี 2 คือ ตอนหลวงพี่แจ๊ส 4G มียอดผูช้ม 742,359 คร้ัง และอนัดบัท่ี 3 
คือ เร่ือง อาบติั มียอดผูช้ม 465,215 คร้ัง ส่วนรายการเปิดหนา้หนงั 3 อนัดบัแรกนั้นมีภาพยนตร์ไทย
อยูใ่นเน้ือหาทั้งหมด คือ ตอนสัปดาห์ท่ี 6 เมษายน พ.ศ. 2559 ท่ีมีภาพยนตร์ท่ีน่ารับชมมากท่ีสุดคือ
เร่ือง หลวงพี่แจ๊ส 4G ซ่ึงเป็นภาพยนตร์ไทย รองลงมาคือ เปิดหน้าหนังสัปดาห์ท่ี 12 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2558 มียอดผูช้ม 6,185 คร้ัง ซ่ึงมีภาพยนตร์ไทย 3 เร่ืองคือ พรหมจรรย ์สวยพนัธ์ุสยอง, Love 
Next Door 2 และ Father and Son อนัดบัท่ี 3 คือ เปิดหน้าหนงัสัปดาห์ท่ี 21 มกราคม พ.ศ. 2559 มี
ยอดผูช้ม 4,074 คร้ัง ซ่ึงมีภาพยนตร์ไทย 2 เร่ืองคือ อวสานโลกสวย และ กระสือคร่ึงคน 

3) การน าเสนอเน้ือหาท่ีก าลงัเป็นท่ีพูดถึง หรือ Talk of the Town ในขณะนั้น ซ่ึงส่ิง
น้ีจะมีผลต่อการค้นหาคลิปวีดีโอจากวีดีโอแนะน า (Recommend Video) รวมไปถึงการค้นหา 
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(Search) ของผูช้ม เช่น คลิปรายการชิมลางตวัอย่างใหม่ตอน พรหมจรรย ์สวยพนัธ์ุสยอง ท่ีมียอด
ผูช้มถึง 3,888,490 คร้ัง ซ่ึงขณะในนั้นตวัอย่างภาพยนตร์เร่ืองน้ีก าลงัเป็นกระแสในโลกออนไลน์
เน่ืองจากมีลักษณะท่ีวาบหวิวและไม่เหมาะกับเด็ก ซ่ึงไม่สามารถรับชมได้ตามส่ือทั่วไป หรือ 
รายการผูบ้ริโภคตอนท่ีมีผูช้มมากท่ีสุดคือ ตอนเปรียบเทียบถุงยางอนามยัตราสินคา้ระหวา่ง Durex 
และ Okamoto ท่ีในขณะนั้นถุงยางอนามยั Okamoto ก าลงัจะเขา้มาตีตลาดในเมืองไทยและโฆษณา
วา่เป็นถุงยางอนามยัท่ีบางท่ีสุดจึงเกิดเป็นกระแสในโลกออนไลน์ช่วงเวลานั้น 

4) การให้ความบนัเทิงและสนุกแก่ผูช้มโดยใชผู้ด้  าเนินรายการท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงผูว้ิจยั
พบว่าคลิปยอดนิยมอนัดบั 1 ของช่อง Gutumdai ท่ีมียอดผูช้มถึง 3,888,490 คร้ัง มีการน าบุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงเป็นแขกรับเชิญในรายการและสร้างความบนัเทิงและสนุกให้แก่ผูช้มได้เป็นอย่างดี แต่
พบว่าผูผ้ลิตใช้กลยุทธ์การน าบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาใช้น้อยท่ีสุด ท าให้ผูว้ิจยัสรุปได้ว่าผูผ้ลิตอาจ
ตอ้งการรักษาต้นทุนการผลิตท่ีต ่าเอาไว ้ซ่ึงการน าบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาร่วมในรายการอาจจะมี
ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงกว่าปกติหลายเท่าตวั ขณะท่ีคลิปยอดนิยมอนัดบั 2 ของช่อง Gutumdai ท่ีไม่มี
แขกรับเชิญกลบัมียอดผูช้มเพียง 1,001,203 คร้ัง 

 
5.2.3 แหล่งที่มาของรายได้ในการผลิตรายการโทรทัศน์ผ่านเว็บไซต์ Youtube จาก

โปรแกรมพนัธมิตร Youtube 
จากการวจิยัพบวา่ช่อง Gutumdai ไดรั้บรายได ้2 ช่องทางคือ รายไดจ้ากโฆษณาและรายได้

จาก Paid Subscription หรือ Youtube Red โดยช่อง Gutumdai ได้รับรายได้จากโฆษณาทั้ งหมด 
ตั้ งแต่ก่อตั้ งช่องเม่ือวนัท่ี  1 พฤษภาคม  พ .ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน พ .ศ. 2559 เป็นจ านวน 
121,735 บาท และทาง Youtube ไดแ้บ่งสัดส่วนรายไดจ้ากโฆษณาในอตัราส่วน ร้อยละ 55.33 จาก
รายไดโ้ฆษณาทั้งหมด ในขณะท่ีเวบ็ไซต ์Youtube รับส่วนแบ่งรายไดจ้ากโฆษณาในอตัราส่วนร้อย
ละ 44.67 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการรับส่วนแบ่งรายไดจ้ากโปรแกรมพนัธมิตร Youtube ของ ธญัธชั 
นนัท์ชนก (2558) ท่ีกล่าวว่า ส่วนแบ่งรายได้ท่ีผูผ้ลิตจะได้รับจากโปรแกรมพนัธมิตรไม่สามารถ
บอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือตวัเลขได้ตายตวั แต่ตวัเลขโดยประมาณอยู่ท่ี 55% จากค่าโฆษณาท่ีทาง 
Youtube ไดรั้บ โดยทาง Youtube ไม่ไดรั้บรับประกนัวา่ส่วนแบ่งของเราจะไดเ้ท่าไหร่ เพราะรายได้
จะมาจากส่วนแบ่งของค่าโฆษณาท่ีเกิดข้ึนเม่ือมีผูช้มวีดีโอของเรา หรือมีคนคลิกดูโฆษณาในช่อง
ของเรา ซ่ึงเป็นผลให้ผูผ้ลิตรายการโทรทัศน์ช่อง Gutumdai ได้รับรายได้จากโฆษณาทั้ งหมด 
67,347.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 จากรายได้ของผูผ้ลิต ขณะท่ีรายไดจ้าก Paid Subscription มี
เพียง 8.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.01โดยมาจากผูช้มในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้ง
กับแหล่งท่ีมารายได้ของ (ธัญธัช นันท์ชนก , 2558; Youtube, 2016c) ท่ีกล่าวว่า ผูติ้ดตาม (Paid 
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Subscription) คือการหารายไดจ้ากช่องประเภทท่ีตอ้งช าระเงินสมคัรสมาชิกถึงจะดูได ้โดยท่ีเจา้ของ
ช่องจะตอ้งตั้งสถานะของช่องในรูปแบบของช าระเงิน (Paid Channel) ท่ีเรียกว่า Youtube Red ซ่ึง
ในระบบน้ี ซ่ึงปัจจุบนั Youtube Red มีใหบ้ริการเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น  

และพบวา่รายการท่ีสร้างรายไดใ้ห้กบัผูผ้ลิตมากท่ีสุดตั้งแต่ก่อตั้งช่องเม่ือวนัท่ี 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 ถึงวนัท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2559 คือ รายการชิมลางตวัอย่างใหม่สร้างรายไดเ้ป็นจ านวน 
58,317.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 86.7 รองลงมาคือรายการผูบ้ริโภค และรายการเปิดหนา้หนงั จ  านวน 
623.49 บาท และ 263.3 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.9 และ 0.3 ตามล าดบั ส่วนคลิปวีดีโอท่ีสร้างรายได้
ให้กบัผูผ้ลิต 3 อนัดบัแรกมาจากรายการชิมลางตวัอย่างใหม่ทั้งหมด ได้แก่ ชิมลางตวัอย่างใหม่: 
พรหมจรรย ์สวยพนัธ์ุสยอง, ชิมลางตวัอยา่งใหม:่ Scouts Guide to the Zombie Apocalypse  และชิม
ลางตวัอยา่งใหม่: หลวงพี่แจ๊ส 4G...จะดีหรือเปล่า ? จ านวน 48,067 บาท, 3,087.53 บาท และ 2,814 
บาทคิดเป็นร้อยละ 72, 4.6 และ 4.2 ตามล าดบั โดยทั้ง 3 คลิปน้ีมียอดผูช้มอยูท่ี่ 3,888,490,  306,215 
และ 1,001,203 ตามล าดบั ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า ยอดผูช้มในแต่ละคลิปท่ีสูงนั้นจะมีผลต่อการ
สร้างรายได้ท่ีสูงเช่นกัน แต่ข้ึนอยู่กบัสองปัจจยั คือ จ านวนคร้ังในการปรากฏของโฆษณา และ 
ประเภทของโฆษณาท่ีต่างกนั ซ่ึงโฆษณาแต่ละประเภทจะมีประสิทธิภาพการสร้างรายไดท่ี้แตกต่าง
กนั  

ประเภทของโฆษณาท่ีสร้างรายได้ให้ช่อง Gutumdai มากท่ีสุด 3 อนัดบัแรกคือ โฆษณา
วีดีโอแบบขา้มไดใ้นรูปแบบประมูล จ านวน 106,199 บาท คิดเป็นร้อยละ 87.23, โฆษณาแบบดิส
เพลยใ์นรูปแบบประมูล และโฆษณาวีดีโอแบบขา้มไดใ้นรูปแบบสงวนไว้ จ านวน 13,409.88 และ 
1,389.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.01 และ 1.14 ตามล าดบั และพบว่าจ านวนการแสดงโฆษณามาก
ท่ีสุดได้แก่ โฆษณาแบบดิสเพลยใ์นรูปแบบประมูล จ านวน 1,396,816 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 67.39 
รองลงมาคือ โฆษณาวดีีโอแบบขา้มไดใ้นรูปแบบประมูล และ โฆษณาวีดีโอแบบขา้มไดใ้นรูปแบบ
สงวนไว ้จ านวน 664,864 และ 6,509 คิดเป็นร้อยละ 32.07 และ 0.31 ตามล าดับ ส่วนประเภท
โฆษณาท่ีแสดงความถ่ีนอ้ยท่ีสุดไดแ้ก่โฆษณาวดีีโอแบบขา้มไม่ไดใ้นรูปแบบสงวนไว ้คิดเป็นร้อย
ละ 0.00 ซ่ึงสอดคล้องกบัการเก็บขอ้มูลจากตารางถอดรหัสในระหว่างรับชมการราย โดยพบว่า
ประเภทโฆษณาท่ีปรากฏระหวา่งการรับชมมากท่ีสุดคือโฆษณาซอ้นทบั (Overlay Ads) คิดเป็นร้อย
ละ 80 รองลงมาคือโฆษณาแบบดิสเพลย ์(Display Ads) คิดเป็นร้อยละ 53.33 ส่วนโฆษณาวีดีโอ
แบบขา้มไดแ้ละโฆษณาวีดีโอแบบขา้มไม่ไดไ้ม่ปรากฏจากการรับชมเลย ซ่ึงท าให้ผูว้ิจยัสรุปไดว้่า 
ประเภทโฆษณาท่ีมีประสิทธิภาพในการสร้างรายไดม้ากท่ีสุดของช่อง Gutumdai คือ โฆษณาวดีีโอ
แบบขา้มได้ในรูปแบบประมูล ท่ีสร้างรายได้ให้ช่องเป็นอนัดบัท่ี 1 แต่จ านวนคร้ังในการปรากฏ
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นอ้ยกวา่โฆษณาแบบดิสเพลยใ์นรูปแบบประมูลเกือบสองเท่าตวั ในขณะท่ีโฆษณาแบบดิสเพลยใ์น
รูปแบบประมูลท่ีมีจ านวนการปรากฏสูงท่ีสุด แต่สร้างรายไดเ้พียงอนัดบัท่ี 3 เท่านั้น  

อีกทั้งยงัพบว่าประเทศท่ีสามารถสร้างรายได้จากโฆษณาให้ช่อง Gutumdai มากท่ีสุด 3 
อนัดบัคือประเทศไทย, สหรัฐอเมริกา และเกาหลี 

 
5.2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างรายได้ผ่านเวบ็ไซต์ Youtube  
จากการวิจยัพบวา่ ผูผ้ลิตรายการโทรทศัน์ช่อง Gutumdai มีอุปสรรค 3 ส่วน ส่วนแรกพบวา่

มีปัญหาทางดา้นการผลิต (Production) เพียงในช่วงแรก เน่ืองจากมีอุปกรณ์ในการถ่ายท าเพียงกลอ้ง 
1 ตวัและไมโครโฟนอีก 1 ตวัเท่านั้นท าให้คุณภาพการผลิตในช่วงแรกนั้นต ่ากวา่มาตรฐานแต่ไดมี้
การพฒันาทางดา้นการผลิตอยา่งต่อเน่ือง และผูผ้ลิตน ารายไดท่ี้ไดจ้ากโปรแกรมพนัธมิตร Youtube 
มาลงทุนซ้ืออุปกรณ์ในการถ่ายท าโดยผูผ้ลิตกล่าวว่าในขณะน้ีอุปกรณ์ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน
ตามท่ีตอ้งการแลว้  

ส่วนท่ีสองคือไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ท่ีจะผลิตรายการตอนใหม่ๆนั้ นหมดไป 
เน่ืองจากการสร้างเน้ือหาใหม่ๆนั้นมาจากคุณหงษช์ยัเพียงผูเ้ดียว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (Cropley 1966; 
Davis & Rimm, 1994; Razilk, 1972; Torrance, 1962) ท่ี ก ล่ าวว่า  ความคิดส ร้างสรรค์นั้ น เป็น
ศกัยภาพของแต่ละบุคคลท่ีลอกเลียนแบบกนัไม่ได ้และบุคคลท่ีไดรั้บการพฒันาศกัยภาพทางดา้นน้ี
จะมีลกัษณะท่ีแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน ผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคสู์งนั้นมีความคิดแปลกไปจากผูอ่ื้น 
โดยท่ีผลงานของบุคคลท่ีมีความคิดสร้างสรรค์นั้นจะไม่ซ ้ าแบบใคร ซ่ึงตรงกบัลกัษณะของผูผ้ลิต
ของช่อง Gutumdai ท่ีไม่มีผูใ้ดสามารถลอกเลียนแบบความสามารถในการคิดสร้างสรรคข์องผูผ้ลิต 
ซ่ึงผูผ้ลิตกล่าววา่ ถา้หากมีการจดัการท่ีดีจะไม่มีปัญหา   

ส่วนท่ีสามคือปัญหาด้านลิขสิทธ์ิผูว้ิจ ัยพบว่าผูผ้ลิตมีปัญหาทางด้านความเข้าใจเร่ือง
ลิขสิทธ์ิในการอพัโหลดวีดีโอบน Youtube และความรวดเร็วในการตรวจสอบลิขสิทธ์ิจากระบบ 
Youtube ซ่ึงค่อนขา้งล่าชา้ อีกทั้งความช่วยเหลือจาก Youtube ในฐานะเป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยง
ระหว่างผูผ้ลิตและ Third Party น้อยเกินไป เน่ืองจาก Youtube ใช้ระบบ Content ID ซ่ึงเป็นระบบ
อตัโนมติัท าใหก้ารเช่ือมโยงของผูผ้ลิตและเจา้ของลิขสิทธ์ิเกิดความผดิพลาดได ้   

จากการศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารช่อง Gutumdai เพื่อสร้างรายได้ผ่านเว็บไซต ์
Youtube ในรูปแบบรายการโทรทศัน์ ผูว้ิจยัไดพ้บขอ้มูลท่ีจากการเก็บขอ้มูลท่ีผสมผสานท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัช่อง Gutumdai ท าให้ผูว้ิจยัสรุปได้ว่า ส่ือสังคม (Social Media) อย่าง Youtube สามารถสร้าง
ช่ือเสียงและสร้างรายได้ให้กับผูผ้ลิตช่อง Gutumdai และสามารถท าให้รายการท่ีผลิตออกไปสู่
สายตาผู ้ชมได้ง่ายกว่าส่ือเก่า (Traditional Media) เน่ืองด้วยปัจจัยทางด้านส่ือ  (Media) และ
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เทคโนโลยี (IT) ท่ีเปล่ียนไปอยา่งมาก และมีตน้ทุนท่ีต ่ากว่า ซ่ึงส่ือออนไลน์มีเคร่ืองมือให้เลือกใช้
ไดม้ากมายโดยไม่เสียตน้ทุนใดๆ และกระบวนการผลิตท่ีไม่ซับซ้อน เป็นผลให้ตน้ทุนในการผลิต
ลดลง อีกทั้งสัดส่วนรายไดท่ี้ผูผ้ลิตเน้ือหาไดรั้บจะมากข้ึน โดยตน้ทุนในการผลิตต่อสัปดาห์ละของ
ช่อง Gutumdai ใช้ประมาณ 200 บาทเท่านั้น ท าให้ช่อง Gutumdai สามารถสร้างก าไรให้กบัผูผ้ลิต
ไดแ้ละอยู่รอดไดอ้ย่างถูกวิธี และยงัน ารายไดไ้ปลงทุนต่อยอดทางดา้นการผลิต (Production) เพื่อ
เพิ่มคุณภาพของรายการภายในช่อง โดยท่ีผูผ้ลิตยงัเหลือรายไดน้ าไปใชใ้นส่วนอ่ืนต่อได ้โดยผูว้ิจยั
สรุปไดว้า่ผูผ้ลิตมีวิธีการลดรายจ่ายดงัน้ี 1) การไม่เสียจา้งค่าบุคลากร เน่ืองจากการผลิตรายการใน
ช่อง Gutumdai มีผูท่ี้เก่ียวขอ้งนอ้ยมาก รวมถึงผูผ้ลิตมีความสามารถหลายดา้นตั้งแต่การคิดรูปแบบ
รายการ การด าเนินรายการด้วยตนเอง รวมไปถึงการตดัต่อรายการด้วยตนเอง 2) การไม่เสียค่า
สถานท่ีถ่ายท า เน่ืองจากมีการโฆษณาให้กบัสถานท่ีถ่ายท า และพบวา่ผูผ้ลิตสามารถเพิ่มรายไดใ้น
การสร้างเน้ือหาท่ีถูกใจและเป็นกระแสสังคมในช่วงนั้นรวมไปถึงการน าบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาร่วม
รายการ ซ่ึงจากผลการศึกษา พบวา่สามารถเพิ่มยอดผูช้มไดเ้ป็นอยา่งดี และเป็นผลให้มีรายไดท่ี้สูง
มากข้ึน และแนวโนม้ในอนาคตผูว้จิยัมองวา่จะมีผูผ้ลิตเน้ือหาเพื่อสร้างรายไดผ้า่น Youtube มากข้ึน 
เน่ืองจากมีช่องตวัอยา่งท่ีประสบความส าเร็จให้เห็นมากมาย อีกทั้งมีการอบรมจาก Youtube อยา่ง
ต่อเน่ือง ซ่ึงอาจจะท าใหเ้ป็นกระแสสังคม หรือค่านิยมของผูผ้ลิตเน้ือหาในอนาคตได ้

และจากการศึกษา ผูว้จิยัมองวา่อาชีพการสร้างเน้ือหาผา่น Youtube เป็นอาชีพท่ีดี แต่ผูว้ิจยั
มองวา่ควรจะท าเป็นเพียงงานอดิเรกเท่านั้น ไม่ควรยดึเป็นอาชีพหลกั เน่ืองจากเป็นอาชีพท่ีมีรายได้
ไม่แน่นอน และในการผลิตใชข้ั้นตอนท่ีตอ้งมีทกัษะพิเศษส่วนตวัสูง ซ่ึงในการผลิตจะมีตน้ทุนท่ีสูง 
แต่วธีิท่ีดีท่ีสุดคือ การผลิตเน้ือหาให้ถูกใจผูช้มเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุดส าหรับผูผ้ลิตในเวบ็ไซต ์Youtube 
โดยเน้นถึงกลยุทธ์การส่ือสารท่ีผูว้ิจยัพบวา่มีประสิทธิภาพส าหรับการผลิตเน้ือหาเพื่อสร้างรายได้
ผ่าน Youtube 4 ข้อ คือ 1) การน าเสนอเน้ือหามีลักษณะสั้ นเรียบง่าย (Keep it Short and Simple)     
2) การน าเสนอเน้ือหาในรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูช้ม 3) การน าเสนอเน้ือหาท่ีก าลงัเป็นท่ีพูดถึง 
หรือ Talk of the Town ในขณะนั้น 4) การให้ความบนัเทิงและสนุกแก่ผูช้มโดยใชผู้ด้  าเนินรายการท่ี
มีช่ือเสียง 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

ผลการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้เก่ียวข้องกับการผลิต
รายการโทรทศัน์ผา่น Youtube เพื่อสร้างรายได ้ดงัน้ี 
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1) ผูผ้ลิตควรติดตามข่าวสารและกระแสสังคมตลอดเวลา เพื่อน าเน้ือหาจากกระแส
สังคมท่ีเป็นท่ีนิยมใชเ้ป็นเน้ือหาท่ีผลิตในรายการโทรทศัน์ เน่ืองจากการน าเน้ือหาท่ีเป็น Talk of the 
Town เพิ่มยอดผูช้มและเพิ่มรายไดเ้ป็นอยา่งดี และจะมีผลต่อการคน้หาของผูช้ม และวีดีโอแนะน า 
(Recommend Video) ของ Youtube อีกด้วย เช่น คลิปผูบ้ริโภค Durex Vs. Okamoto และ คลิป น ้ า
จบัเล้ียงสองตราสินคา้ท่ีก าลงัเป็นกระแสในเชิงธุรกิจ แต่ก็ไม่ควรท่ีจะน าเสนอชา้เกินไป 

2) ผูผ้ลิตควรมุ่งเน้นผลิตเน้ือหารายการเก่ียวกบัภาพยนตร์ไทยให้มากข้ึน เน่ืองจาก
ผลการวจิยัพบวา่รายไดจ้ากคลิปวดีีโอส่วนใหญ่นั้นมาจากรายการท่ีน าเสนอเก่ียวกบัภาพยนตร์ไทย 

3) ผูผ้ลิตควรผลิตเน้ือหาท่ีเป็นสากลเพิ่มข้ึนเพื่อขยายฐานภูมิศาสตร์ของผู ้ชม
โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเน่ืองจากจะสามารถเพิ่มรายไดใ้นส่วนของ Paid Subscription ได้
เป็นอย่างดี หรือผูผ้ลิตควรจะใส่ค าแปล (Subtitle) ฝังไวใ้นคลิปวีดีโอ เพื่อเพิ่มฐานผูช้มท่ีเป็น
ชาวต่างชาติ 

4) ผูผ้ลิตควรเพิ่มกลยุทธ์ในส่วนของการน าบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมาร่วมรายการในช่อง
ใหม้ากข้ึน เน่ืองจากคลิปยอดนิยมอนัดบัท่ี 1 ในช่อง Gutumdai มีการใชก้ลยทุธ์ดงักล่าว 

5) ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องอย่าง Youtube ควรจะมีการอบรมผูผ้ลิตเพิ่มเติมเก่ียวกับ
กฎเกณฑ์ของโปรแกรมพันธมิตร Youtube เน่ืองจากผูผ้ลิตยงัขาดความรู้ความเข้าใจทางด้าน
กฎเกณฑ์และลิขสิทธ์ิของ Youtube อย่างชัดเจน ท าให้ผูผ้ลิตไม่สามารถสร้างรายได้จากคลิปได้
อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวจิัยคร้ังต่อไป 
 

1) ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาผู ้รับสาร (Receiver) ถึงปัจจัยในการรับรายการ
โทรทศัน์ผา่นเวบ็ไซต ์Youtube เพื่อการศึกษาท่ีครอบคลุมทั้งกระบวนการส่ือสาร 

2) ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาผูล้งโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ เช่น Youtube ถึงปัจจยั
ในการเลือกลงโฆษณาช่องใน Youtube รวมไปถึงประเภทของโฆษณาท่ีผูล้งโฆษณาเลือกลงผ่าน 
Youtube 

3) ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษา Social Media อ่ืนๆ นอกเหนือจาก Youtube ท่ีสามารถ
สร้างรายไดใ้หก้บัผูผ้ลิตเน้ือหาผา่น Social Media ได ้
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ภาคผนวก ก 
 

แนวค าถามที่ใช้สัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview)  
 
ส่วนที่ 1 ค าถามส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ประวติัส่วนตวั  

1) อาชีพในปัจจุบนั 
2) ผลงานในอดีต 
3) หนา้ท่ีรับผิดชอบภายในช่อง Gutumdai 

 
ส่วนที ่2 ทศันคติของผู้ผลติต่อส่ือออนไลน์ 
ความคิดเห็นต่อส่ือออนไลน์ต่างๆในยคุปัจจุบนั 

1) ส่ือออนไลน์ในยคุ 3.0 และในยคุก่อน 
2) ความคิดเห็นต่อ Youtube  
3) ความคิดเห็นต่อโปรแกรมพนัธมิตร Youtube  

การผลิตรายการโทรทศัน์ผา่น Youtube 
1) จุดเร่ิมตน้ในการผลิต 
2) จุดประสงคใ์นการสร้างช่อง Gutumdai 
3) แผนในอนาคต 

 
ส่วนที ่3 กลยุทธ์ในการส่ือสารเพ่ือสร้างรายได้ 
แนวคิด (Concept) รายการภายในช่อง Gutumdai 

1) รายการผูบ้ริโภค 
2) รายการเปิดหนา้หนงั 
3) รายการชิมลางตวัอยา่งใหม่ 
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กลยทุธ์การส่ือสารกบัผูช้มของรายการภายในช่อง Gutumdai 
1) วธีิการน าเสนอรูปแบบรายการ 
2) ความแตกต่างของวธีิการน าเสนอของผูด้  าเนินรายการระหวา่ง Youtube กบัโทรทศัน์ส่ือ

เก่ากลยทุธ์การส่ือสารการตลาด 
การเพิ่มยอดผูช้ม 
 

ส่วนที ่4 แหล่งทีม่าของรายได้ 
1) โปรแกรมพนัธมิตร Youtube 
2) อ่ืนๆ 
 

ส่วนที ่5 ปัญหาและอุปสรรคในการท างาน 
1) ดา้นการผลิต 
2) ดา้นลิขสิทธ์ิ 

 
 
 



 

ประวตัผู้ิเขยีน 

ช่ือ ช่ือสกุล นายอิศราวุฒิ กิจเจริญ 
 
ประวตัิการศึกษา นิเทศศาสตรบณัฑิต   
 มหาวทิยาลยัอสัสัมชญั  
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2555 
 
ประสบการณ์ท างาน  พ.ศ. 2555-2556  
 Associate Producer TV Program  
 ช่อง IN Channel 
 
 พ.ศ. 2556-2557  
 Graphic Designer ฝ่ายการตลาด  
 บริษทั หาดทิพย ์จ  ากดั (มหาชน) 
 
 พ.ศ. 2557-2559 
 Creative รายการ Vogue Who’s on Next 

Season 1 และ Season 2 
 Creative รายการ The Face Thailand Season 

Season 1 และ Season 2 
 
 พ.ศ. 2559-ปัจจุบนั 
 Brand Integration Supervisor 
 รายการ The Bachelor Thailand Season 1 
 Brand Integration Supervisor  
 รายการ The Face Thailand Season 3 
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